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SIILIN RATSASTAJAT RY   TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Milla Lompola, puheenjohtaja 

 

TOIMINTA-AJATUS  

1. Ratsastusurheilun ja -harrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tunnetuksi te-

keminen osallistumalla ja järjestämällä kilpailuihin ja yhteisiin tilaisuuksiin. 

2. Seura-, alue- ja kansallisen tason kilpailuiden järjestäminen ja kilpailutoiminnan ke-

hittäminen.  

3. Valmennustilaisuuksien sekä ratsastusharrastusta tukevien koulutuksien järjestämi-

nen.  

4. Kilpailevien ja valmennuksiin osallistuvien ratsastajien tukeminen. Seura tukee jä-

senten ratsastusurheilua ja valmennusta taloudellisten resurssien puitteissa.  

5. Virkistys- ja vapaa-aikatoiminnan sekä harrastustoiminnan järjestäminen.  

6. Seura toimii SRL:n tavoitteiden mukaisesti.  

TIEDOTUSTOIMINTA  

1. Siilin Ratsastajat ry:n tiedotteet julkaistaan seuran kotisivuilla sekä Facebook-ryh-

mässä ja Facebook-sivulla. Kaikki tapahtumat, kilpailut, valmennukset, kokoukset 

ynnä muut julkaistaan seuran kotisivuilla. Tiedotteita julkaistaan, tarpeen mukaan 

myös Siilin Ratsastuskeskuksen ilmoitustaululla.  

2. Siilin Ratsastajat ry:n toimintaa esitellään ITIS -nettisivuilla ja Facebookryhmässä.  

3. Paikallis- ja sanomalehtiä informoidaan seuran toiminnasta ja merkittävistä tapah-

tumista.  

4. Siilin Ratsastajien Facebook-sivuille päivitetään jäsenistön tiedotteita. 

5. Lisätään tiedottamista jäseneduista ja esitellään seuran toimintaa tallikäynneillä.  

KOULUTUSTOIMINTA  

1. Seura järjestää sääntökoulutuksen alkuvuodesta.  

2. Siilin Ratsastajien jäsenet voivat osallistua Itä-Suomen aluejaoston järjestämiin tai 

muiden seurojen järjestämiin koulutuksiin. Vuoden 2023 aikana tavoitteena koulut-

taa jäsenistä uusia koulu- ja estetuomareita.  

3. Järjestetään tarvittaessa teorialuentoja tai muita koulutustilaisuuksia ainakin kerran 

vuodessa.  

VIRKISTYS- JA VAPAA-AIKA TOIMINTA  

1. Seura järjestää retkiä ja tutustumiskäyntejä jäsenistön toiveiden mukaan.  

2. Järjestetään Hubertusjuhla marras-joulukuussa 2023.  

 VALMENNUSTOIMINTA  

1. Järjestetään este- ja kouluvalmennuksia toiveiden mukaan.  

2. Järjestetään sääntökoulutusta ja mahdollisuuksien mukaan ratsastukseen liittyviä teo-

riakursseja tai luentoja.  

3. Pyritään laajentamaan toimintaa ja järjestämään tapahtumia myös muilla 

talleilla.  
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KILPAILUTOIMINTA  

Vuosittain päätetään seura-, alue- ja kansallisen tason kilpailuista.  

Vuoden 2023 kilpailut:  

- Itä-Suomen aluehallimestaruuskilpailut, kouluratsastus  

- Seuratason koulu- ja estekilpailuja  

- Seuramestaruuskilpailut syyskuussa 2023 

 

Hallituksen jäsenille annetaan oma vastuualue toiminnan kehittämiseksi. Järjestettä-

ville tapahtumille nimetään vastuuhenkilöt ja tapahtumien järjestelyihin osallistuvat 

hallituksen vastuuhenkilöiden lisäksi jäsenistöstä kootut talkoolaiset.  

Vuoden 2023 aikana pyritään lisäämään jäsenmäärää. Lisäksi pyritään saamaan seu-

ran toimintaan lisää aktiivisia toimijoita talkoolaisina.  

KOKOUKSET  

Syys- ja kevätkokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti ja asioiden niin vaatiessa 

kutsutaan koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous. Kokouskutsu julkaistaan seuran 

nettisivuilla, Facebook-ryhmässä ja tallin ilmoitustaululla.  

Hallitus kokoontuu vähintään neljännesvuosittain ja tarvittaessa useammin.  

Tarvittaessa kilpailuja edeltävällä viikolla pidetään kisapalaveri.  

MANEESIN TOIMINTA  

Maneesissa järjestetään kilpailuja ja valmennuksia Maneesi Oy:n ja Siilin Ratsastus-

keskuksen kanssa yhteistoimien. Seuran edustajat osallistuvat Maneesi Oy:n ratsas-

tusalueiden hallinnointiin.  

VARAINHANKINTA  

Seura pyrkii tehostamaan varainhankintaa, jotta uusiin tarvittaviin investointeihin 

pystytään varautumaan. Varainhankinta muodostuu pääosin jäsenmaksutuloista, 

avustuksista, kilpailutuotoista, kahvio- ja tuotemyynnistä.  


