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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
 
Yleistä 
 
Seuran vuosikokous järjestetään keväällä ja hallitus kokoontuu tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa etäkokouksin. Lisäksi 
järjestetään joulujuhla. Seuran myöntämät ansiomerkit sekä Suomen Ratsastajainliiton myöntämät ratsastusmerkit jaetaan 
seuran vuosikokouksessa. Yhteistyötä Helsingin Wiisikot ry:n kanssa jatketaan yhteisin valmennus- ja koulutustilaisuuksin. 
Vuonna 2021 jatkunut pandemia ja tästä aiheutuneet rajoitukset vaikeuttavat toimintaa huomattavasti ainakin alkuvuonna. Osa 
suunnitelluista kilpailuista ja valmennuksista jouduttiin perumaan vuonna 2021 ja varainhankinta harvojen kilpailuiden 
yhteydessä oli edelleen huomattavan hankalaa myös vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 alkupuoli ei tähän edelleenkään tuo 
helpotusta ja vuosi 2022 toiminnan järjestämisen kannalta on edelleen erittäin haastavaa myös taloudellisesti.  
 
Tiedotustoiminta 
 
Internetsivuja ylläpidetään säännöllisesti ja niillä tiedotetaan ajankohtaisista asioista kuten valmennuksista ja kursseista. Sivuilla 
löytyvät myös seuran kilpailukutsut. Kilpailutulokset sekä lähtölistat hoidetaan SRL:n uuden KIPA2:n ja Equipen kautta. Seuran 
omien nettisivujen osoite: http://www.tuomarinkylanratsastajat.fi    
Facebookin yhteisöorganisaatiotilin aktiivista hyödyntämistä jatketaan. Maneesien ja tallien ilmoitustauluilla tiedotetaan 
mahdollisuuksien mukaan seuran ja Suomen Ratsastajainliiton ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.  
 
Kilpailutoiminta 
 
Kilpailukaudella pyritään järjestämään yhdet seura-/aluetason kilpailut kouluratsastuksessa sekä järjestetään yhdet seura-
/aluetason kilpailut esteratsastuksessa.  
 
Kevään ja syksyn aikana järjestetään yhteistyössä Helsingin Wiisikot ry:n kanssa esteratsastuksessa kuuden osakilpailun 
Dumipotti, mikäli rajoitukset sallivat. Este- ja kouluratsastuksen seuratason kilpailuja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. 
 
Toukokuussa perinteisesti järjestetyt ESRA:n (Etelä Suomen ratsastusalueen) ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut jäävät 
vuonna 2022 seuran osalta pitämättä, sillä ratsastuskentillä on käynnissä Helsingin kaupungin kunnostusremontti. Näiden 
kilpailuiden taloudellinen merkitys seuralle on ollut merkittävä. Kunnostusremontin valmistumisaikataulun pitävyys on tätä 
kirjoittaessa vielä epäselvä, joten kentille ei voida suunnitella muitakaan kilpailuja tässä vaiheessa ainakaan ennen juhannusta 
2022.      
 
Kilpailutoiminnan estyessä rajoitusten takia pyritään järjestämään näiden sijaan seuran jäsenille valmennuksellisia 
rataharjoitustapahtumia, jolloin henkilömäärät ja kohtaamiset tapahtumissa minimoidaan. Kevään 2022 osalta tämäkin on 
haastavaa, siinä vaiheessa, kun ratsastustoiminnan pitäisi siirtyä ulos, jos ratsastuskentät eivät ole Helsingin kaupungin 
kenttäremontin takia käytettävissä, sillä maneesiaikaa on erittäin rajoitetusti saatavilla ja kevään tapahtumat huhtikuun 
puolivälin jälkeen ovat perinteisesti pystytty järjestämään ulkona. 
 
Seuran jäsenille kansallinen/kansainvälinen (entinen 3-5) tason kilpailuissa sijoittuneille maksetaan kansallinen (A) kilpailulupa. 
Seura maksaa myös alueluvan ratsastajille, joilla on sijoitus aluetason kilpailuista luvan voimassaoloaikana.  Seuran juniorit eivät 
maksa kilpailumaksua seuran kilpailuissa ja samalla osallistuvat toimihenkilötehtäviin, jolloin oppivat kilpailuihin liittyvät muut 
asiat.          
 
Valmennus- ja koulutustoiminta 
 
Jäsenille järjestetään viime vuoden tapaan kilpailusääntökoulutusta yhteistyössä Helsingin Wiisikot ry:n kanssa. Este- ja 
kouluratsastusvalmennuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä kevät- että syyskaudella. Seura tukee jäseniään omissa 
ja Helsingin Wiisikot ry:n järjestämissä valmennuksissa. 
 
Seura pyrkii aktivoimaan jäseniä toimihenkilölisenssien hankintaan ja tukee näitä koulutusmaksujen osalta. Seura pyrkii myös 
kasvattamaan kilpailutoiminnassa tarvittavien vapaaehtoistyöntekijöiden määrää. Jäsenistölle pyritään järjestämään yhteisiä 
tapaamisia ja ratsastusta tukevaa liikuntaa sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisia luentoja tai koulutuksia mm. hevosen 
terveydestä ja fysioterapiasta. 
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