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Ratsastusseura Tampajan Torpedot ry  

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 

Yleistä  Seuran tavoitteena on tarjota jäsenistölleen mielekästä toimintaa ratsastusharrastuksen 

parissa. 

Jäsenistö Tällä hetkellä seurassa on n. 60 jäsentä. 

Talous  Seuran talous perustuu jäsenmaksutuloihin ja seuran järjestämiin koulu- ja estekisoihin. 

Hankinnat  Johtokunta päätti vuonna 2010 hankkia uudet äänentöistolaitteet. Hankinta toteutetaan 

keväällä 2013, ennen ensimmäisiä kisoja. Maneesiin asennetaan samassa  yhteydessä myös 

radio. Hankinnan loppusumma hyväksitetään vielä johtoryhmällä. Lisäksi hankitaan 

tarvittaessa estekalustoa. Johtokunta päättää mahdollisista muista lisähankinnoista, kun 

tarpeita ilmenee. 

Tiedottaminen 

Tiedottaminen tapahtuu pääasiassa seuran nettisivujen kautta. Osoite on 

http://tampajantorpedot.sporttisaitti.com/ 

Seuralla on sähköpostiosoite tampa@luukku.com. Seuran Web-masterina toimii vuonna 

2013 Kirsi Hiltunen. 

Valmennus  Seura jatkaa valmennuksien ja valmennusviikonloppujen järjestämistä. Valmennuksia 

järjestetään koulu- ja esteratsastuksessa. Tavoitteena on myös järjestää erilaisia muita 

kursseja jäsenten toivomusten mukaan. Kursseista ilmoitetaan seuran nettisivuilla sekä 

tallien ilmoitustauluilla. 

Kilpailutoiminta 

Seura järjestää ainakin koulu- ja esterataharjoituksia. Yhdet koulurataharjoitukset on pidetty  

jo tammikuussa, ja maaliskuussa on suunnitteilla esterataharjoitukset.  

Seura pyrkii järjestämään myös koulu- ja estekisoja, jos mukaan saadaan tarpeeksi 

toimihenkilöitä. Toimihenkilöiksi voi ilmoittautua suoraan johtokunnan jäsenille tai seurab 

sähköpostiosoitteen kautta. 

Seuran jäsenet saavat omissa kisoissa kilpailla alennetulla lähtömaksulla. Lisäksi ne 

Tampajalaiset, jotka auttavat aktiivisesti kisoissa, saavat kilpailla alennetulla lähtömaksulla. 

Seura maksaa alue- ja kansallisen kilpailuluvan takautuvasti vuoden lopussa niille jäsenille, 

joilla on kilpailukauden aikana vähintään kolme hyväksyttyä tulosta ko. tasolta ja näyttöä 

osallistumisesta seuran toimintaan. Takaisin maksun edellytyksenä on, että seuran 

taloudellinen tilanne on loppuvuodesta 2013 sellainen että se sallii ko. sponsoroinnin. Lisäksi 



seura voi tukea SM-kisojen ja joukkuealuemestaruuskisojen lähtömaksuja, jos taloudellinen 

tilanne sen sallii. 

Muu toiminta 

Muuta toiminta, kuten esteiden maalaus- ja siivoustalkoita järjestetään tarpeen mukaan. 

Klippauskone 

Seura omistaa klippauskoneen, jota saa käyttää Tampajalla. Vuokra seuran jäsenille vuonna 

2013 on 10 euroa/hevonen, seuran ulkopuolisille 20 euroa/hevonen. Klippauskoneen 

vuokrausta koordinoi Marika Lindholm.  Klipperin käyttäjän on varattava se Marikalta 

henkilökohtaisesti, eikä sitä saa laina-aikana luovuttaa muiden käyttöön. Ko. vuokraaja on 

velvollinen suorittamaan maksun välittömästi käytön jälkeen. 

Ullmax-edustus 

Seura edustaa Ullmax-tuotteita. Tuotteet ovat testatusti hyviä ja edullisia. Toivottavaa on, 

että jäsenet aktiivisesti tarjoaisivat niitä tutuilleen ja työkavereille. Esitteitä ja tilaukset Lille 

Palsbo. 


