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Joheka team ry:n toimintasuunnitelma 2017
Vuoden 2017 teemana on Mahdollisuuksien Hevonen, Suomen Ratsastajainliiton teemavuoden
mukaisesti.
Joheka team ry kehittää teema vuoden mukaisesti toimintaansa järjestämällä teemapäivän, jossa
hevosen monipuolisuutta tuodaan esille.
Tiedotus:
Jäsenille sekä muille kiinnostuneille tiedotetaan kaikista seuran asioista seuran internetsivuilla
www.johekateam.net, seuran Facebook -ryhmässä sekä Googlegroups sähköpostiryhmän kautta.
Lisäksi postitetaan kirjeitse tai sähköpostilla muutama kirje vuoden aikana, joissa tiedotetaan
tapahtumista ja kokouksista. Keväällä ja syksyllä pidetään sääntömääräiset kokoukset. Hallitus
kokoontuu aina tarvittaessa sekä pitää yhteyttä sähköpostilla, FB-ryhmässä ja puhelimella. Seuralla
on oma puhelin ja liittymä.
Ratsastuskilpailut
Vuoden aikana on tarkoitus järjestää ratsastuskilpailuja. Kouluratsastuskilpailut 3-tasolla on anottu
12.-13.8.2017, jossa on Pohjanmaan joukkuemestaruudet sekä Pikku-, Iso- ja Sh-cupit. Pohjanmaan
ratsastuskoulujen ja harrastetallien aluemestaruudet sekä aikuismestaruus järjestetään Joheka team
ry:n ja Kauhajoen Hevoskeskuksen toimesta 25.5.2017. Joheka teamin seuranmestaruudet ja
Kauhajoen mestaruudet järjestetään 1-tasolla loppuvuodesta. Pienempiä, 1-tason kilpailuita sekä
rataharjoituksia järjestetään mahdollisimman useasti tarpeen ja jäsenistön innokkuuden mukaan.
Jokainen jäsen voi halutessaan harjoitella kisojen järjestämistä ottamalla vastuulleen
rataharjoituksen tai 1-tason kisojen järjestämisen Kauhajoen Hevoskeskuksessa.
Kilpailuissa pyritään ottamaan huomioon eri harrastaja ryhmät ja järjestämään luokkia eritasoisille
ratsukoille esimerkiksi luokkien avoimuuksia rajaamalla. Kilpailut järjestetään pääsääntöisesti
Kauhajoen Hevoskeskuksessa Kauhajoen Kainastolla. Kilpailijoita tuetaan maksamalla takaisin
lisenssimaksuja. Lisenssin takaisinmaksu edellyttää, että kilpailija on saavuttanut tietyn
rankingpistemäärän lisenssin oikeuttamalla tasolla ja toimittanut vahvistetut kilpailutuloksensa
seuralle. Lisenssimaksuja maksetaan takaisin neljännes vuosittain. Lisäksi vähintään 2-tasolla
kilpailevat ratsukot saavat käyttöönsä edustussatulahuovan.
Koulutus ja Valmennus
Seura pyrkii järjestämään koulutusta sekä kursseja jäsenilleen ja muille halukkaille. Seuran jäseniä
kannustetaan osallistumaan Suomen Ratsastajainliiton toimihenkilö- ja muihin koulutuksiin. Seura
osallistuu koulutusten kustannuksiin rahavarojen puitteissa.
Joheka team ry pyrkii järjestämään ratsastajille koulu- ja estevalmennusta osaavien ja koulutettujen
opettajien ja valmentajien johdolla. Valmentajina mm. Anu Hänninen ja Joonas Oranta.
Valmennustukea myönnetään neljännesvuosittain. Tuen saaminen edellyttää, että valmentajalla on
ratsastuksenopettajan- tai Master-tutkinto tai valmentajalla on lajiinsa vahva kilpailutausta,
ratsastaja toimittaa tiedot valmennuksista seuralle ja valmennuksista on esitettävissä kuitit.
Valmennustuen myöntäminen vaatii ajantasaisesti toimitettua tukihakemusta, johon on liitettynä
myös kilpailutulokset. Normaalit ratsastustunnit eivät ole valmennusta.
Alkuvuodesta järjestetään kilpailulupakoulutusta uusille luvan (E-D-lisenssi) haluaville. Mahdollisesti
järjestetään muuta koulutusta kilpailu-ja sääntöasioissa.
1

Joheka team ry
61800 Kauhajoki p. 044 0101 300
www.johekateam.net johekateam@gmail.com

Virkistystoiminta
Pyrimme järjestämään jäsenille myös virkistystoimintaa kuten yhteisiä liikuntahetkiä eri lajien
parissa, vierailuja sekä illanviettoja. Kiitokseksi jäsenistölle ja vapaaehtoisille, pyrimme järjestämään
retken johonkin suurempaan tapahtumaan tai muuhun kohteeseen. Keväälle 20.-21.5.17
suunnitellaan retkeä Helsinkiin Hevoset Kaivarissa -tapahtumaan. Retkelle voi osallistua muitakin
halukkaita kysynnän mukaan. Yhdistys osallistuu retken kustannuksiin rahavarojen puitteissa.
Syksyllä järjestetään Tallinna Horse Show –retki 6.-8.10.2017, jonka kustannuksiin seura osallistuu
rahavarojen puitteissa.
Seura järjestää vuosittain pikkujoulun, jonka yhteydessä aktiivisia jäseniä sekä kilpailijoita muistetaan
rahavarojen puitteissa. Vapaaehtoisia talkoolaisia pyritään huomioimaan pienin muistamisin.
Nuorisotoiminta
Joheka team tulee edelleen panostamaan vuonna 2017 lapsi- ja nuorisotoimintaan lapsille ja nuorille
suunnatun toiminnan muodossa. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään
toimintaa/tapahtumia lapsille ja nuorille. Myös lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua
esimerkiksi kilpailujenjärjestämiseen soveltuvassa tehtävässä ja heidät opastetaan tehtäviinsä hyvin,
etenkin turvallisuus huomioon ottaen. Hevoskerho toiminta pyritään saamaan käyntiin alkuvuodesta
koulutettujen ohjaajien johdolla.
Kalusto
Pyrimme kunnostamaan ja hankkimaan lisää omaa estekalustoa sekä muuta materiaalia kilpailujen
järjestämistä ja harjoitustilaisuuksia varten.
Varainhankinta
Varoja toimintaan hankitaan kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä, kanttiini-, arpa- ja kirpputorimyynnillä sekä kilpailumaksuilla ja sponsorituloilla. Lisäksi tuloja hankitaan järjestämällä
yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa kahvio tms toimintaa sekä auttamalla pientä korvausta
vastaan erilaisissa tehtävissä sekä myyjäisillä.
Yhteistyö
Joheka team ry pyrkii tekemään yhteistyötä muiden ratsastusseurojen ja eri yhdistysten kanssa mm.
toimihenkilö vaihdolla. Kauhajoen Hevoskeskuksen kanssa tehdään yhteistyötä esim. järjestämällä
kilpailuja, valmennuksia, harjoituksia ja mahdollisesti hevoskerhoa tallin tiloissa.
Jäsenedut 2017
SRL:n jäsenetujen lisäksi mm:
Äänioikeus seuran yleisissä kokouksissa
Lähtömaksut, retket yms. jäsenhintaan
Valmennustuki.
Kilpailulisenssien takaisin maksu.
Muistamiset pikkujouluissa.
Hallituksen ja luottamustoimien jäsenmaksuvapaus
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