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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
YLEISTÄ
Kangasalan Ratsastajien toiminta jatkui tuttuun tapaan aktiivisena vuonna 2019. Kangasalan
Ratsastajien tavoitteena on tarjota toimintaa kaikille jäsenilleen iästä riippumatta. Seuran
toimintasuunnitelmaan kirjatut arvot linjasivat toimintaa myös tänä vuonna. Seuran toimintaan
saatiin aktivoitua tänä vuonna paljon uusia tekijöitä, jotka osaltaan mahdollistivat laadukkaan
toiminnan jatkumisen.
Yhteistyötä muiden lähialueen seurojen kanssa on aikaisempien vuosien tapaan jatkettu ja kehitetty
entisestään. Tämä näkyy muun muassa yhteisesti järjestettyinä tapahtumina, toimihenkilövaihtona
sekä asiantuntija-avun antamisena kaikilla kilpailutasoilla. Edelleen myös yhteiskunnallinen
vaikuttaminen hevosten ja ratsastajien oloihin nähdään seurassamme tärkeänä.
Seuran omia nettisivuja www.kangasalanratsastajat.fi sekä Kangasalan Ratsastajien facebookryhmää ylläpidettiin ja kehitettiin edelleen. Ne yhdessä toimivat tärkeimpänä tiedotusvälineenä niin
seuran sisällä, kuin myös ulkopuolella.

HALLITUS
Seuran toimintaa johti hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Eeva Laurila. Hallitukseen kuului
puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista sekä 4 varajäsentä. Hallituksen ja seuran sihteerinä toimi Niko
Aaltonen.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2019 oli seuraavanlainen:
Varsinaiset jäsenet
Ari Eriksson (varapuheenjohtaja)
Miia Kirjavainen
Anna Rahkonen
Sara Akineri
Niko Aaltonen
Anna Heikkinen

Varajäsenet
Sonja Danielsson
Nina Iivonen
Katriina Saari
Heidi Wäre

Rahastonhoitajana toimi Nina Iivonen ja kirjanpitäjänä Tilitoimisto Tuovinen Ky.
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Toimikuntien vastaavat henkilöt
Buffettitoimikunta: Tiina Kivelä, Marja Lindroos
Tiedotustoimikunta: Anna Rahkonen, Katriina Saari, Heidi Wäre
Nuoriso- ja harrastetoimikunta: Hallitus yhteisesti
Kalustovastaava: Eeva Laurila (kanslia), Tiina Kivelä (buffetti), Ari Eriksson, Niko Aaltonen
(kilpailukalusto ja äänentoisto)
Kilpailutoimikunta: Eeva Laurila, Sonja Leskinen, Ari Eriksson, Anna Rahkonen
Kilpailuluvat: Miia Kirjavainen (nettiostossa, lähinnä tiedusteluja koskien)
Valmennustoimikunta: Anna Heikkinen, Johanna Ljungqvist
Mainosmyynnistä vastaava: Hallitus yhteisesti
Kilpailujen tulosseuranta ja bonuspisteiden seuranta: Anna Rahkonen (kilpailut), Maija Rossi,
valmennustoimikunta (bonuspisteet)
Huvitoimikunta: Sara Akineri
Oheisliikuntavastaava: Hallitus yhteisesti
Pohtiolampi-toimikunta: Oiva Viitanen, Ari Eriksson
Talkoo- ja toimihenkilöohjaus: Minna Kotilainen

KOKOUSTOIMINTA
Seuran sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi, kevätkokous 18.3.2019 ja syyskokous 29.11.2019.
Seuran hallitus kokoontui toimintakauden aikana 10 kertaa. Lisäksi toimikunnat kokoontuivat
tarvittaessa pitämään omia vapaamuotoisia kokouksiaan suunnitellen tulevaa toimintaa.

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä tänä vuonna oli 536 (vuonna 2018 oli 541 jäsentä), millä Kangasalan Ratsastajat on
Suomen viiden suurimman ratsastusseuran joukossa. Jäsenmäärä pysyi miltei täsmälleen edellisen
vuoden tasolla, mikä on äärimmäisen positiivinen asia liiton jäsenmäärän negatiivinen kehitys
huomioiden.
Jäsenjakauma:

Seniorijäseniä 295
joista naisia 284
ja miehiä 11
Juniorijäseniä 168
joista tyttöjä 167
ja poikia 1

Perhejäseniä (seniori) 47
joista naisia 35
ja miehiä 12
Perhejäseniä (juniori) 23
joista tyttöjä 23
ja poikia 0

Kunniajäseniä 2: kunniapuheenjohtaja Jyrki Kiviaho sekä kunniajäsen Jukka-Pekka Leskinen.
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Sense-jäsenrekisterin hakutoiminnossa oli edelleen viimevuotiseen tapaan pieniä ongelmia, eikä
täsmällistä jäsenjakaumaa ollut mahdollista saada. Tästä syystä eri jäsenlajien erittely ei
lukumäärältään täsmää kokonaisjäsenmäärään (ero 3 jäsentä). Kokonaisjäsenmäärä 536 pitää
kuitenkin paikkansa.

KILPAILUTOIMINTA
Seuran ja jäsentallien järjestämä kilpailutoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan aktiivisena.
Perinteeksi muodostuneita 1-tason estekilpailuita, ”keskiviikkokilpailuita”, järjestettiin tänä vuonna
kahdet. Ensimmäiset oli tarkoitus järjestää huhtikuun lopussa, mutta sääolosuhteiden vuoksi
kilpailu jouduttiin siirtämään heinäkuulle. Toiset järjestettiin kesäkuussa vähän ennen juhannusta.
Lisäksi järjestettiin elokuussa 1-tason estekilpailu sekä avoin rataharjoitus kilpailua edeltävänä
päivänä. Seuranmestaruuksista kilpailtiin viimevuotiseen tapaan jo elokuussa sekä koulu- että
esteratsastuksessa.
2-tason kilpailuita järjestettiin vuonna 2019 yhteensä neljä kappaletta, joista kaksi koulu- ja kaksi
esteratsastuksessa. Lisäksi 3-tason koulukilpailun yhteydessä tarjolla oli molempina päivinä luokkia
D-lisenssillä kilpaileville. Toukokuun 2-tason estekilpailuissa järjestettiin Hämeen alueen Talent
Cupin estekarsinta.
3-tasolla järjestettiin edellisvuoden tapaan kaksipäiväinen koulukilpailu, tällä kertaa jo toukokuussa.
Koulukilpailun järjestäminen oli suuri ponnistus seuralle, sillä luokkia järjestettiin sekä
Pohtiolammella (2-taso) että Wääksyssä (3-taso). Viikonlopun aikana tarjolla oli luokkia Helppo B –
tasolta aina Prix St Georges –tasolle asti, yhteensä 10 luokkaa. Kilpailun pääluokkana oli
edellisvuoden tapaan LähiTapiola Small Tour -sarjan ensimmäinen osakilpailu tasolla PsG. Lisäksi
kilpailussa järjestettiin PM-katsastusluokat ikäluokille sekä pararatsastajille 3-tason luokat.
Kilpailussa oli tuomaristossa myös latvialainen tuomari Ginta Vilde. Kilpailu keräsi odotettua
suuremman osallistujamäärän, ja oli myös järjestelyiltään kaikin puolin erittäin onnistunut. Sekä
tuomarit että kilpailijat kiittivät hyviä järjestelyitä, ja rohkaisivat jatkamaan kilpailutapahtuman
järjestämistä ja sen profiilin nostamista.
Kenttäkilpailuiden järjestämisestä pidettiin edelleen taukoa selvästi laskeneen osallistujamäärän
vuoksi.
Lähtöjä seuran järjestämissä ratsastuskilpailuissa oli yhteensä 873 kpl, mikä on hieman vähemmän
kuin edellisvuonna (961). Heinäkuulta jouduttiin perumaan yksi 2-tason estekilpailu kun lomakausi
ja päällekkäisyydet muiden kilpailunjärjestäjien kanssa verottivat osallistujamäärän niin pieneksi.
Esteratsastuksessa suurin kysyntä on alemman tason kilpailuille ja niissä erityisesti alle metrin
luokille. Myös kouluratsastuksessa 2-tason luokat ovat usein suuria. 1- ja 3- tason lähtöjen määrä
pysyi melko lailla edellisvuoden tasolla, mutta 2-tason estekilpailustarttien määrä paljon. Lähdöt
kilpailuissa jakautuivat seuraavasti:
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Laji
Kouluratsastus
Esteratsastus
Kouluratsastus
Esteratsastus
Kouluratsastus
Esteratsastus
Esteratsastus
Kouluratsastus
Esteratsastus

Taso
2–3
1–2
1–2
1
1–2
1
1
1
1

Pvm
11.–12.5.2019
26.5.2019
30.5.2019
19.6.2019
7.7.2019
17.7.2019
11.8.2019
24.8.2019
25.8.2019

Yhteensä
joista

Lähtöjä luokissa
230
68
72
129
90
91
48
44
101
873 (961)

1-tasolla
2-tasolla
3-tasolla

456 (465)
324 (402)
93 (94)

kouluratsastuksessa
esteratsastuksessa
kenttäratsastuksessa

436 (347)
324 (614)
0 (0)

Näiden lisäksi seuran jäsenten talleilla järjestettiin runsaasti 1-tason kilpailuita ja rataharjoituksia
sekä este-, ja kouluratsastuksessa, mikä tarjoaa aloitteleville kilpailijoille helpon ja turvallisen
mahdollisuuden tutustua kilpailumaailmaan tutussa ympäristössä. Näitä kilpailuita ja harjoituksia
pidettiin mm. Equillence Center Tavelassa, Herttualan ratsastuskoululla, Suomatkan tallilla,
Papinojan Ponitallilla sekä Wääksyn ratsastuskeskuksessa.
Seura laski jäsenistönsä kilpailusuorituksista ranking-pisteitä, joita sai kilpailun tasosta riippumatta
harjoituskilpailuista kansainvälisiin kilpailuihin asti. Pisteitä keräsi tänä vuonna 159 ratsukkoa, eli
selvästi enemmän kuin edellisvuonna (vuonna 2018: 99 ratsukkoa). Vain 1-tasolla kilpailleista
ratsukoista kaikki eivät kuitenkaan ilmoita tuloksiaan, joten todellisuudessa kilpailijoiden määrä oli
luultavasti vielä tätäkin suurempi. Rankingin voitti jälleen kerran melko monen vuoden rankingvoittoputkea jatkanut Netta Pekkinen ponillaan Braveheart II.

KOULUTUSTOIMINTA
Seura tiedottaa internet-sivuillaan aktiivisesti sekä itse järjestämistään että tarjolla olevista Suomen
Ratsastajainliiton sekä Hämeen alueen järjestämistä koulutuksista. Jäsenistöä pyritään
kannustamaan osallistumaan aktiivisesti näihin koulutuksiin.
Kilpailuluvan hakijoille järjestettiin koulutusta SRL Hämeen kanssa yhteistyössä.
Toimihenkilöille järjestettiin koulutusta kaikkien radanrakennustalkoiden ja kilpailuiden yhteydessä.
Lisäksi tänäkin vuonna seuralla oli erikseen nimetty toimihenkilövastaava, joka opasti ja ohjeisti
talkoolaisia ja toimihenkilöitä kaikissa kilpailuissa. Tavoitteena oli edelleen parantaa
toimihenkilöohjausta ja –koulutusta siten, että kynnys osallistua kilpailuiden toimihenkilötehtäviin
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olisi mahdollisimman matala. Erityisesti uusille toimihenkilöille on tärkeää, että paikalla on henkilö,
joka ei ole kiireinen vaan ehtii auttaa ja neuvoa, ja jolta voi kysyä apua ihan missä asiassa hyvänsä.
Seura järjesti helmikuussa oman seurakehityspäivän, johon osallistui hallituksen ja eri toimikuntien
jäseniä yhteensä noin 15 henkilöä. Tilaisuudessa pohdittiin pääasiassa seurakouluvalmennusten
järjestelyitä. Lisäksi suunniteltiin kesän HeppaHubaa-tapahtumaa. Ruokailun jälkeen käytiin vielä
pakohuonepelissä.

TOIMIHENKILÖT
Seurassamme on lisenssin omaavia toimihenkilöitä:
- 4 estetuomaria, joista 1 A-puheenjohtajatuomari
- 2 C-ratamestaria
- 1 B-kenttätuomaria
- 3 stewardia, joista yksi lajistewardi koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa
- 1 FEI-tason tekninen asiantuntija
- 2 IVK -koulutuomaria

TALKOOTOIMINTA
Perinteisesti talkootoiminta on ollut seurassa vahvaa ja kaikki kilpailumme järjestetään ja
pyöritetään lähes täysin talkoovoimin (poikkeuksena ambulanssi, eläinlääkäri, kengittäjä sekä
seuran ulkopuolelta hankitut vierailevat tuomarit ja ratamestarit).
Kesällä 2019 saatettiin loppuun edellisvuonna aloitettu kentän kastelujärjestelmän uusimisprojekti.
Kentän sivuille asennettiin kiinteät kastelusuuttimet ja kentän keskelle verryttelyn ja kilpailuareenan
välisen väliaidan kohdalle kaivettiin myös yksi kiinteä kastelupiste. Putki tälle kastelupisteelle
kaivettiin estekatoksen puoleisen pitkän sivun puolelta noin puolen metrin syvyyteen. Projektin
myötä parannettiin huomattavasti kastelujärjestelmän nopeutta ja luotettavuuta että vapautetaan
talkoolaisten käsipareja muihin tehtäviin.
Suurin osa talkootoiminnasta ajoittuu kilpailutoiminnan yhteyteen. Ennen jokaista kilpailupäivää
pidettiin vähintään yhdet kilpailuareenan kunnostus- ja radanrakennustalkoot, jolloin kilpailuradan
rakentamisen lisäksi huollettiin kentän pohja kilpailukuntoon, vietiin teiden varsille opasteet
kilpailupaikalle sekä valmisteltiin buffetti, kanslia ja tuomaritorni sekä koko Pohtiolammen kentän
alue kilpailupäivää varten. Erityisesti 3-tason koulukilpailun järjestämisessä talkoolaisia tarvitaan
valtava määrä ennen kilpailua, sen aikana ja myös kilpailun jälkeen. Seuran kilpailutapahtumat
keräsivät jälleen kiitosta järjestelyiden sujuvuudesta ja toimihenkilöiden avuliaisuudesta, mistä
kiitos kuuluu jokaiselle mukana olleelle.
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Radanrakennus- ja kilpailupäivien talkootoiminnan lisäksi moni seuran jäsen antaa panoksensa
seuran hyväksi muutenkin. Hallitus, rahastonhoitaja, sihteeri, jäsensihteeri, sekä kaikkien
toimikuntien jäsenet tekivät tänäkin vuonna valtavan työn ja mahdollistivat siten osaltaan seuran
toiminnan laadukkaan jatkumisen. Seuramme kaikki toiminta on järjestetty talkootyönä, palkattua
henkilökuntaa ei ole.

KILPAILIJOIDEN EDUSTUSTOIMINTA
Kaudella 2019 kilpailijamme keräsivät runsaasti sijoituksia 1-tasolta aina 3-tasolle asti, koulu-, esteja kenttäratsastuksessa.
Kouluratsastuksessa kilpailevien seuran jäsenten määrä on ollut selvässä kasvussa, ja yhä useampi
ratsukko kilpailee vähintään 3-tasolla. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Kangasalan Ratsastajat sai
myös joukkueen kouluratsastuksen joukkue-SM-kilpailuun. Joukkueessa kilpailivat Marika Renvall –
Percival, Kaisa Väistö – Quartus ja Tanja Korhonen – Justice Friend. Jokainen ratsukko suoriutui
vaikeassa paikassa omalla tasollaan ja joukkueen loppusijoitus kovatasoisessa kilpailussa oli 12./14.
Aluemestaruuksissa mitalisade jatkui edellisvuoden tapaan. Kouluratsastuksen alueen
seurajoukkueiden välisessä mestaruuskilpailussa Kangasalan Ratsastajat nappasi kultaa kolmantena
vuonna peräkkäin. Tänä vuonna joukkueessa ratsastivat Kaisa Väistö – Quartus, Tanja Korhonen –
Justice Friend, Anne Leinonen – Säämies ja Tytti Koro – Renso. Aluemestaruuskilpailuissa
henkilökohtaisella puolella Aada Kivelä – Hillaby saivat junioreiden pronssia. SRL:n Talent Cupin
kokonaiskilpailun voittoon ratsasti sekä koulu- että esteratsastuksen finaaliluokat voittanut Emily
Papinsaari – Sunny Reggae.
Esteratsastuksessa 3-tasolla Kangasalan Ratsastajia edusti myös useampi ratsukko, mm. Karoliina
Kovanen usealla eri hevosella ja Kaisla Kivistö hevosella A-Relius. Henkilökohtaisissa
aluemestaruusluokissa junioreiden estemestaruuskultaa voitti Kaisla Kivistö – A-Relius ja samassa
luokassa hopealla oli Johanna Painilainen – Zamigo. Senioreiden estepronssia saavutti Karoliina
Kovanen – Duuck. 1- ja 2-tasolla KaRalaisten esteratsukoiden kilpailuosallistumiset kasvoivat ja
varsinkin KaRan poniratsukot ovat selkesti kehittymässä, tästä osoituksena mm. Emily Papinsaaren
ja Sunny Reggaen Talent Cupin voitto. Lisäksi kasvussa on selkeästi KaRaa edustavien
ratsastuskoulun tuntiratsastajien joukko.
Kenttäratsastuksessa KaRaa edusti pieni mutta sitkeä joukko. Useampia startteja keräsivät Netta
Pekkinen ponilla Braveheart II kilpaili 80 cm tasolla ja Kristiina Lukula hevosella Nekton tasolla 90
cm.
Kilpailulisenssejä oli seuran jäsenistöllä seuraavasti: Kansainvälisiä A-lisenssejä 1, A-lisenssejä 20, Blisenssejä 1, D-lisenssejä 54 ja E-lisenssejä 71. Näin ollen jonkun tason kilpailulisenssi oli yhteensä
147 seuran jäsenellä (vuonna 2018: 144), mikä on noin 27 % kokonaisjäsenmäärästä.
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MUU EDUSTUS
Iissa Kivistö toimi SRL Hämeen aluehallituksen varajäsenenä. Lisäksi seuramme on ollut hyvin
edustettuna Suomen Ratsastajainliiton tilaisuuksissa. Seurastamme oli edustus myös Hämeen
aluejaoston sekä Suomen Ratsastajainliiton kevät- ja syyskokouksissa.

TIEDOTUSTOIMINTA
Kangasalan Ratsastajien Facebook-ryhmä, sekä nettisivut osoitteessa www.kangasalanratsastajat.fi
toimivat seuran tärkeimpinä tiedotus- ja uutiskanavina. Seuran kotisivuille kerättiin tietoa
tapahtumista ja muista tärkeistä asioista, kuten yleistietoa seurasta, kilpailuista, kilpailuluvista,
valmennuksista ym. seuralle ja sen jäsenistölle tarpeellisista asioista. Nettisivujen kautta seuran
jäsenet voivat ottaa yhteyttä, antaa palautetta, muuttaa yhteystietojaan tai uudet jäsenet voivat
liittyä seuraan. Myös seuravalmennuksiin sekä toimihenkilötehtäviin ilmoittautuminen hoidettiin
sivujen kautta. Sivuja päivitettiin aktiivisimpaan kesäaikaan lähes päivittäin, ja myös talvikaudella
sivut pysyivät aktiivisina.
Seuran virallisen Facebook-ryhmän jäsenmäärä lisääntynyt tasaista vauhtia ja ryhmään on liittynyt
jo 658 jäsentä (viime vuonna yli 617). Ryhmässä tiedotetaan tulevista tapahtumista ja seuran jäsenet
voivat ilmoittaa siellä ajankohtaisista asioista. Kotisivuilla julkaistavat uutiset pyritään linkittämään
myös seuran Facebook-sivuille. Tällä hetkellä Facebook on selkeästi nopein ja tehokkain
tiedotuskanava.
Seuralle perustettiin joulukuussa 2018 oma Instagram-tili, jota päivitettiin aktiivisesti kauden
aikana, kilpailukauteen painottuen. Jäseniä pyydetään liittämään kuviinsa #kangasalanratsastajat,
niin saamme kuvan näkymään myös seuran tilillä.
Kilpailutiedotusta jatkettiin edelleen vuonna 2019. Isoimpien kilpailujen ja tapahtumien
ennakkotietoja lähetettiin Aamulehden Menot-palstalle, sekä Kangasalan Sanomien seuratoimintapalstalle. Erityisesti kevään ison koulukilpailun aikana kisoja kuvattiin, sekä tehtiin
voittajahaastattelut. Kilpailuiden jälkeen tulokset lähetettiin Kangasalan Sanomiin, Aamulehteen
sekä kansallisten kisojen yhteydessä valtakunnallisesti hevosmediaan sekä Suomen
Ratsastajainliittoon. Seuran Facebook-sivuille perustettiin oma tapahtuma, johon päivitettiin
kilpailupäivien tunnelmia.
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NUORISOTOIMINTA
Seuramme alueella suurin panos nuorisotoimintaan oli yhteistyöratsastuskouluilla, joissa koulutetut
ratsastuksenopettajat ja muut tallityöntekijät toteuttavat tärkeää nuorisotoimintaa päivittäin.
Lapsilla ja nuorilla oli varsinaisten ratsastustuntien lisäksi mahdollisuus opetella hevostaitoja laajasti
ammattilaisten valvonnassa ja ohjauksessa heppa- ja ponikerhoissa ja jokapäiväisten hoitotoimien
yhteydessä.
Ratsastuskouluilla lapsia ja nuoria on myös kannustettu suorittamaan ratsastus- ja hoitomerkkejä.
Suorituksia ovat vastaanottaneet ratsastuksenopettajat. Seura näkee tärkeänä järjestää 1-tasolla
matalan kynnyksen ”pikkuluokkia”, joissa nuorten on mahdollista kokeilla kilpailemista alemmalla
tasolla. Näihin on osallistunut myös moni sellainen, jolla ei ole omaa hevosta. Lisäksi seuran juniorit
ovat olleet kiitettävästi mukana seuran muussa toiminnassa, muun muassa toimihenkilöinä
kilpailuissa ja järjestämässä erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi HeppaHubaa-tapahtuman
keppihevoskisa on kokonaan nuorten itse ideoima ja järjestämä.
Kangasalan Ratsastajat järjesti heinäkuussa, kolmantena vuonna peräkkäin, koko perheelle
suunnatun HeppaHubaa-tapahtuman. Tapahtuma keräsi runsaasti lapsiperheitä ympäri Kangasalaa
keppihevoskisaan, eri toimintapisteille ja katsomaan Hämeen eskadroonan esitystä sekä Papinojan
Ponitallin katrilliesitystä. Tapahtumaa oli seuraamassa koleasta säästä huolimatta runsaasti
perheitä. Tapahtuma järjestettiin edellisvuoden tapaan osana Kangasalan kunnan Lasten Löytöretki
–viikkoa.

HARRASTE- JA AIKUISLIIKUNTATOIMINTA
Ratsastuksen harrastamiseen ja harrastuksen aloitukseenkin Kangasalla on hyvät mahdollisuudet
ratsastuskoulun tarjotessa eritasoisille ja eri-ikäisille ratsastajille sopivia ryhmiä. Lisäksi ratsastusta
harrastus- ja kuntomuotoa harrastaa lukemattomia ihmisiä niin suuremmilla kuin pienemmilläkin
yksityistalleilla eri puolilla kuntaa. Kangasalan kaunis luonto tarjoaa myös maastoratsastukselle
hyvät puitteet, ja erityisesti tässä kunnostautuu seuramme ylläpitämä Pohtiolammen alue, jonka
maastoreitit ja kenttä ovat seuran jäsenten käytössä.

VALMENNUSTOIMINTA
Kesäkaudella seuran valmennustoiminta keskittyi Pohtiolammen ratsastuskeskukselle ja
talvikaudella lähiseudun maneeseille (mm. Wääksyn, Suomatkan ja Kautialan maneesit). Lisäksi
Herttualan
ratsastuskoulun
ja
Wääksyn
maastoesteradoilla
oli
kesäaikana
valmentautumismahdollisuus. Seura vastasi valmennusten järjestämisestä sopimalla valmentajien
kanssa valmennuspäivistä, hinnoista ja käytännön järjestelyistä, vastaanottamalla ilmoittautumiset
ja jakamalla osallistujat tasoryhmiin. Valmennuksia tuettiin rahallisesti, jolloin valmennuskerran
hinta tuli ratsukolle edullisemmaksi kuin muutoin järjestettynä.
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Valmentajina toimivat kouluratsastuksessa Hanna Heiskanen (36 valmennuspäivää) ja
esteratsastuksessa Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen (12 valmennuspäivää). Kenttäratsastajien
valmentautumista oman valmentajan ohjauksessa Kangasalan alueen maastoesteradoilla tuettiin
ratamaksutuen muodossa. Valmennuskertojen ja valmennuksiin osallistuneiden ratsukoiden määrä
noudatti edellisen vuoden tasoa koulu- ja esteratsastuksessa. Osallistumiskertoja kaikkiin
valmennuksiin oli noin 390 (vuonna 2018 390 ja vuonna 2017 300 kertaa).
SRL:n Talent Program -ohjelman mukainen valmennustoiminta jatkui Kangasalan Ratsastajissa
edelleen vahvasti vuonna 2019. Talent Program on juniori- ja nuorille ratsastajille suunnattu
tavoitteellista kilparatsastusta kehittävä ohjelma ja seuran Talent-valmentajina toimivat Hanna
Heiskanen ja Marja Tetri-Rantanen. Talent-valmennettavat saavat jokaiselta valmennuskerralta
kirjallisen palautteen ja ohjeet kotiharjoitteluun. Edellisvuosien tapaan Talent-ohjelmaan osallistui
esteratsastuksessa 5 ratsukkoa ja kouluratsastuksessa 13 ratsukkoa. Talent-ohjelmaan kuuluu
ratsastusvalmennuksen lisäksi muuta ratsastusharrastusta tukevaa toimintaa kuten lajiharjoittelua
tukevia luentoja. Kesällä järjestettiin Pohtiolammella Talentpäivä SRL:n Tiina Tarkkalan ja Hanna
Heiskasen kanssa. Talentpäivään kuului luento ja koulurataharjoitus. KaRan talentit osallistuivat
myös valtakunnallisille Talent-leireille, joita järjestettiin Ypäjällä pääsiäisenä ja kesäkuussa.

HUOMIONOSOITUKSET JA RATSASTUSMERKIT
Kilpailuissa ja KaRa rankingissa menestyneitä ratsukoita palkittiin syyskokouksessa diplomein.

MUUTA HUOMIOITAVAA
-

-

Kangasalan kunta myönsi 4000 euron toiminta-avustuksen Kangasalan Ratsastajille.
Kentän tulevaa pohjaremonttia ajatellen SRL:n asiantuntija Immi Lätti kävi mittaamassa
kentän pohjan jousto-ominaisuuksia. Tulosten avulla tehtiin suunnitelmia pohjan tulevaa
perusparannusprojektia varten.
Pohtiolammen kentälle tuotiin jälleen kesän ajaksi lantalava ja kentälle lannankeruuvälineet,
jotta lanta ei sekoitu hiekan joukkoon, ja kentän pohja pysyy näin parempana

