
 Enjalan ratsastajat ry 

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

 Historia ja tarkoitus 

 Vuonna 2010 perustettu ja rekisteröity Enjalan ratsastajat ry toimii Suomen ratsastajainliiton 
 jäsenseurana. Seuran tarkoitus on edistää ratsastusurheilua ja -harrastusta ja muuta siihen 
 liittyvää kansalaistoimintaa, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja lisätä ratsastus- ja 
 hevostietoutta. 

 Seuran 10-vuotisjuhlallisuudet on jouduttu siirtämään pandemian vuoksi vuosilta 2020, 2021 
 ja 2022 alkupuolelta. Loppuvuodelle järjestämistä siirsi seuran jäsenmäärän kasvun myötä 
 haaste järjestää tapahtumaa sisätiloissa. Juhlallisuudet on suunniteltu pidettävän 
 loppukeväällä 2023. 

 Seura turvaa myös jatkossa jäsenilleen ratsastajainliiton jäsenseuran edut. Seuran jäsenillä on 
 myös muita etuja, mm. ilmaisia maneesivuoroja, kansallisten kilpailulupien maksupalautuksia 
 tiettyjen sijoitusten perusteella, valmennusten tukemista ja alennuksia mm. Horse & Rider 
 hevostarvikeliikkeessä sekä Jatapet-lemmikkeläinliikkeessä Keravalla. 

 Vuonna 2017 aloitettiin seuran nuorisojaoksen toiminta. Vuonna 2022 aloitettiin junnukerhon 
 aktivoiminen ja tarkoituksena on kokoontua säännöllisesti myös vuonna 2023.  Tarkoitus on 
 ollut tarjota seuran juniorijäsenille kanava tulla kuulluksi heitä koskevissa päätöksissä ja 
 vaikuttaa seuran toimintaan sekä tarjota oheistekemistä hevosharrastukseen liittyen. 

 Vuonna 2023 seura ylläpitää myös aikuisten jäsentensä yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. 

 Talous ja kurssit 

 Seuran taloustilanne on ensimmäisten toimintavuosien aikana vakiintunut, mutta pandemia on 
 aiheuttanut tulonmenetyksiä. Siitä huolimatta seura on voinut tukea juniorijäseniä, kilpailijoita 
 ja valmennuksia, mitä on tarkoitus jatkaa. 

 Vuonna 2023 jatketaan vuonna 2015 aloitettua seuraa edustavien kilpailijoiden taloudellista 
 tukemista. 



 Valmennukset 

 Este- ja kouluvalmennusten järjestämistä jatketaan ja edelleen seura taloustilanteensa 
 mukaisesti tukee jäsenten osallistumista valmennuksiin maksamalla osan valmentajan 
 palkkiosta. 

 Tapahtumat, kilpailut, koulutukset ym. 

 Aktiivista kilpailutoimintaa jatketaan ja järjestetään seurakilpailuja kevät- ja syyskaudella. 
 Seuramestaruudet ratkotaan syyskauden kilpailuissa sekä koulu- että esteratsastuksessa. 

 Seura jatkaa vuonna 2023 erilaisia varainkeruutapoja, mm. tarjoaa eri yrityksille mahdollisuutta 
 mainostaa sponsoriesteen avulla. Seuran logolla brodeerattuja tekstiilejä voi tilata Keravan 
 Horse & Rideristä sekä Hööksistä. Seura on tukenut toimintaa maksamalla logon 
 aloitusmaksun Hööksissä, jolloin jäsenelle jää maksettavaksi tekstiilin lisäksi logon 
 brodeerausmaksu. Seura järjestää edelleen koulutuksia tarpeen mukaan. 

 Vuonna 2023 palataan aktiviteettien järjestämiseen pandemian asettamissa rajoissa ja tuetaan 
 jäsenten oheisliikuntaa, ryhmäytymistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

 Kerhot 

 Suosittu osallistujille ilmainen hevostaitokerho toimii 
 vuonna 2022 kurssimuotoisena. Kerhossa opetellaan hevostaitoja sekä suoritetaan SRL:n 
 hevostaitomerkkejä. Hevostaitokursseja järjestetään tarpeen vaatiessa myös aikuisille. 

 Tiedottaminen 

 Seura tiedottaa toiminnastaan edelleen aktiivisesti ja toimii tarpeen mukaan yhteistyössä 
 muiden seurojen tai ratsastukseen liittyvien tahojen kanssa. Tärkeimmät tiedotuskanavat ovat 
 seuran nettisivut ja sosiaalinen media (ensisijaisesti Instagram ja Facebook). Seuran nettisivujen 
 ylläpito jatkuu vuonna 2023. 


