Helsingin Wiisikot ry
Toimintasuunnitelma 2016

1 Yleistä
Helsingin Wiisikot ry:n (HeWi) 26. toimintavuoden teemoja ovat jäsenten aktivointi,
toimihenkilökoulutus ja seuran talouden varmistaminen. Seura pyrkii kasvattamaan aktiivisten ja
nuorten jäsenten osuutta toiminnallaan.

2 Kilpailutoiminta
Seura kannustaa, tukee ja luo mahdollisuuksia kaiken ikäisten ja tasoisten harrasteratsastajien
kilpailutoimintaan. Seuran tavoitteena on järjestää laadukkaita ja turvallisia kilpailuja, joissa
ratsastajat, hevoset, katsojat ja toimihenkilöt viihtyvät. Lisäksi järjestettävien kilpailujen tulee olla
taloudellisesti kannattavia.
Kilpailutoiminnan päätapahtumia ovat perinteinen Tuomarinkylän ratsastuskeskuksessa
järjestettävä esteratsastuksen Dumipotti 1-tason kilpailusarja (3 kpl), kouluratsastuksen 1-tason
kilpailut (2-3 kpl), juhannuksena järjestettävä esteratsastuksen Este-Jussi 2-tason kilpailu sekä
1-tason veteraanien mestaruuskilpailut.
HeWi:n seuramestaruudet este- ja kouluratsastuksessa ratkotaan 1-tason kilpailujen
yhteydessä. Näiden kilpailujen perusteella ratkaistaan myös yhdistetyn seuramestaruus.
Kilpailujärjestelyjen osalta jatketaan yhteistyötä Tuomarinkylän Ratsastajat ry:n (TKR) kanssa ja
muutoinkin pyritään jatkamaan eri seurojen välistä yhteistyötä. Jäseniä kannustetaan kilpailujen
toimihenkilöiksi opastamalla uusia henkilöitä tehtäviin, tehtävien kierrolla, hyvällä talkoohengellä
ja -muonituksella.

3 Valmennustoiminta
Seura järjestää jäsenistölleen edellisien vuosien tapaan säännöllistä valmennusta
Tuomarinkylässä este- ja kouluratsastuksessa. Tavoitteena on laadukas ja säännöllinen
valmentautuminen. Valmennuksiin voi osallistua kaikki seuralaiset ja valmennusten
suunnittelussa huomioidaan eritasoiset ratsastajat. HeWiläisten osalta tavoitteena on noin 100120 valmennustuntia.
Seura osallistuu edellisien vuosien tapaan HeWi:n ja TKR:n Tuomarinkylässä järjestämien
valmennustilaisuuksien valmennus- ja maneesikustannuksiin. Hallitus määrittelee
voimassaolevan tukiohjelman ja valmennusten määrän talousarvion mukaisesti. Tarkempi
valmennussuunnitelma laaditaan puolivuosittain.
Seuravalmennuksen lisäksi seuran kilpailevat jäsenet valmentautuvat säännöllisesti
henkilökohtaisten valmentajiensa avulla ja toivomme ratsukoille hyvää menestystä.
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4 Koulutustoiminta
Seura kannustaa ja tukee jäsenten kouluttautumista kilpailujen erityisosaamista edellyttäviin
toimihenkilötehtäviin SRL:n ja SRL:n eteläsuomen aluejaoston (ESRA) koulutustapahtumissa.
Tavoitteena on jatkaa ratsastus- ja hevosmiestaitoja edistävien luentojen järjestämistä
esimerkiksi kevät- ja syyskokousten yhteydessä. Myös koulutustoiminnan osalta pyritään
yhteistyöhön TKR:n ja Tuomarinkylässä toimivien ratsastuskoulujen kanssa. Järjestetään 1tason Dumipotti kilpailun yhteydessä toimihenkilökoulutusta.

5 Muu seuratoiminta
Kilpailu-, valmennus- ja koulutustoiminnan lisäksi seura panostaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä
tekemistä edistävään monipuoliseen toimintaan kuten retket, pikkujoulut, ohjelmalliset
tapaamiset ja tapahtumat, seura-asut. Toiminnan tavoitteena on, että entistä useammat
seuramme jäsenet, erityisesti nuoriso ja harrastajat, tuntisivat seuratoiminnan hauskaksi,
hyödylliseksi ja palkitsevaksi toiminnaksi.
Seuratoiminnassa ansioituneita jäseniä muistetaan jatkossakin mm. ansiomerkkien, seuraviirin
ja Vuoden HeWiläinen valinnan muodossa.
Seura jatkaa avointa ja runsasta seuratiedottamista mm. sähköpostin, seuran verkkosivujen ja
Facebookin välityksellä.

6 Talous
Seuran taloudellinen tilanne on hyvä. Hallitus ehdottaa vuodelle 2016 talousarviota, jolla taataan
sujuva toiminta jatkossakin ja varaudutaan odottamattomiin yllätyksiin. Taloudellisesti
kannattavan toteuman varmistamiseksi seuran taloudelliseen suunnitteluun ja seurantaan
kiinnitetään erityistä huomiota.
Seuran toiminnasta aiheutuvia kuluja ei pyritä jatkossakaan kattamaan merkittävissä määrin
jäsenmaksuilla, vaan kilpailujen tuotoilla ja yhteistyösopimusten avulla.
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