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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008
YLEISTÄ
Vuosi 2008 oli edelleen myönteisesti tuloksellinen seuramme alati kehittyvälle toiminnalle.
Kangasalan Ratsastajat jatkoi kuluneena vuonna aktiivista toimintaa, tarjoten erilaisia aktiviteettejä eri-ikäisille jäsenilleen.
Yhteistyötä muiden lähialueen seurojen kanssa on aikaisempien vuosien tapaan jatkettu ja kehitetty, järjestämällä mm. yhteisiä kilpailuja ja tapahtumia sekä antamalla asiantuntija-apua kaikilla
kilpailutasoilla. Yhteistyö kunnan kanssa tiivistyi valittujen yhteyshenkilöiden myötä.
Edelleen myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen hevosten ja ratsastajien oloihin nähdään seurassamme tärkeänä.
Seuran omia nettisivuja www.kangasalanratsastajat.fi ylläpidettiin ja kehitettiin. Ne myös toimivat tärkeänä tiedotusvälineenä seuran sisällä, niin kuin myös ulkopuolella.

HALLITUS
Seuran toimintaa johti hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimi Ari Eriksson, jolle vuosi 2008
oli kuudennen puheenjohtajakauden toinen vuosi. Hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi 6
varsinaista sekä 3 varajäsentä. Hallituksen sihteerinä toimi Kirsi Nurmi.
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Oiva Viitanen (varapj.)
Soile Järvinen (jäsensihteeri)
Ulla Astola (rahastonhoitaja)
Minna Jalonen
Arttu Kotilainen
Arto Vähätalo

Minna Kotilainen
Sara Airaksinen
Henna Haikka

KOKOUSTOIMINTA
Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa, jonka lisäksi pidettiin 2 kpl sääntömääräisiä
kevät- ja syyskokouksia. Lisäksi tiedotus-, buffetti-, kilpailu- ja valmennustoimikunnat kokoontuivat tarvittaessa pitämään omia vapaamuotoisia kokouksiaan suunnitellen tulevaa toimintaa.
JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä vuonna 2008 oli 459 (vuonna 2007 oli 478 jäsentä, joka on seuran historian toistaiseksi suurin jäsenmäärä). Syynä jäsenistön vähentymiseen voidaan pitää seuran oman maneesin
puuttumista. Jäsenjakauma oli seuraava: Naisista junioreita 195 ja senioreita 232, sekä miehistä
junioreita 2 ja senioreita 30. Uusia jäseniä seuraan liittyi 80. Viime vuonna vastaava määrä oli
108.

KILPAILUTOIMINTA
Kilpailujaostoon kuului hallituksen lisäksi Auli Räsänen ja Heli Piispanen-Lahtinen.
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Järjestimme useiden talli- ja seurakilpailujen lisäksi 4 kpl alue- ja 2 kpl kansallisen tason kilpailuja, joista toinen oli Ponien, Juniorien ja Nuorten SM-kilpailu.
Lähtöjen määrä ratsastuskilpailuissa oli yhteensä 1.158 kpl.
Suomen mestaruuskilpailu pidettiin 11-13.7.08, jossa ilmoittautuneita oli 660. Hevosia kilpailussa
oli 272, joille rakennettiin majoitustilaa 140 karsinaa, sekä hevosautoille parkkitilaa ja sähköpaikat.
Aluekilpailujen yhteydessä vuonna 2008 järjestimme seurakilpailuluokkia kilpailu-uraansa aloittaville ratsukoille sekä aikuisluokkia seniori-ikäisille ratsastuksen harrastajille. Seura on tukenut
jäsentensä kilpailemista siten, että omissa kilpailuissamme olemme antaneet ilmoittautumis- ja
lähtömaksut anteeksi niille jäsenillemme, jotka myös ovat talkoissa antaneet työpanostaan seuran
hyväksi.
Lähdöt kilpailuissa jakautuivat seuraavasti:
KARA KILPAILUT 2008

Laji
Kouluratsastus
Esteratsastus/seura ja alue

Pvm

Lähtöjä luokissa

20.4.2008

59

4.5.2008

125

11-13.7.2008

498

Kouluratsastus/seura

02.8.2008

27

Esteratsastus/seura

03.8.2008

61

Esteratsastus/alue- ja kans

17.8.2008

171

Kouluratsastus/alue

13.9.2008

57

Esteratsastus/alue

14.9.2008

160

Esteratsastus SM

Yhteensä

1.158

Lisäksi seura järjesti itse ja oli mukana järjestämässä kilpailuharjoituksia rataeste- ja kouluratsastuksessa. Harjoituskilpailuja pidettiin mm. Kaupin Ratsastuskoululla Tavelassa, Pohtiolammen
Ratsastuskeskuksessa ja Herttualan Ratsastuskoululla. Yhteensä kilpailuharjoituksia järjestettiin
12 kertaa ja niissä oli lähtöjä yhteensä noin 470.

KOULUTUSTOIMINTA
Seuramme jäsenille on tarjottu kaikkia Suomen Ratsastajainliiton sekä Hämeen alueen ratsastusjaoston järjestämiä koulutuksia.
Kilpailuluvan hakijoille järjestimme koulutusta.
Hämeen alueen seuraseminaariin osallistui elokuussa 3 jäsentä ja marraskuussa 2 jäsentä, sekä
tuomarilisenssikoulutukseen 2 jäsentä.
SM-kisojen yhteydessä järjestettiin Pohtiolammen Ratsastuskeskuksessa sisäinen koulutus, johon
osallistui n. 40 henkilöä.
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Seuramme oli Hämeen aluejaoston kanssa järjestämässä koulutustilaisuuden kilpailuiden toimihenkilöille. Seuramme jäsenet kouluttivat Equipe-kilpailujärjetelmän ohjelmaa ja KIPA:n käyttöä.
Seura järjesti myös oman seurakoulutuksen MetroAuto-areenalla, johon osallistui 13 jäsentä.
Tilaisuudessa käytiin läpi mm. kilpailun järjestäminen, eri toimihenkilötehtävät, jäsenaktivointi ja
tulevan kauden seuran järjestämät tapahtumat. Lopuksi kuntoiltiin keilaamisen merkeissä.
TOIMIHENKILÖT
Seurassamme on lisenssin omaavia toimihenkilöitä; 3 estetuomaria, joista 2 on puheenjohtajatuomaria, 2 koulutuomaria, 2 aluetason ratamestaria, 1 taitotuomari ja 1 B-kenttätuomari.
TALKOOTOIMINTA
Perinteisesti kaikki kilpailumme järjestetään ja pyöritetään lähes täysin talkoovoimin (poikkeuksena ambulanssi, eläinlääkäri, kengittäjä, seuran ulkopuolelta hankitut vierailevat tuomarit ja ratamestarit). Ennen jokaisia kilpailuja järjestettiin vähintään yhdet kilpailuareenan kunnostus- ja
pystytystalkoot. Vapaaehtoisten ihmisten lisäksi tämä edellyttää suurta määrää tietotaitoa ja etukäteissuunnittelua, joita kaikkia seurastamme onneksi löytyy.
Vähäinen ei ole myöskään se työ, mitä eri henkilöt ovat tehneet mm. mainosmyyjinä, sihteerinä,
rahastonhoitajana, kirjanpitäjänä, jäsensihteerinä, buffettivastaavana, ym., hoitaen seuran edunvalvontaa ja palvellen jäsenistöä vapaa-aikanaan. Seuramme kaikki toiminta on järjestetty talkootyönä, palkattua henkilökuntaa ei ole. Ilahduttavasti löytyi myös tänä vuonna jäsenistömme joukosta rakentamisessa tarvittavaa ammattihenkilöstöä mm. mittavaan SM-kilpailun järjestelyyn.
Kiitokset myös seuran ulkopuoliselle avustusjoukolle.
Ahkerasti talkootyössä mukana olevia seuralaisia palkittiin bonuspistein. Vuonna 2004 käyttöön
otettu pistejärjestelmä sai tänäkin vuonna talkootyötunneista muhkean määrän merkintöjä. Pistejärjestelmään kerättiin tiedot talkoissa olleista päivistä tunteineen ja palkinnoksi tarjottiin tänä
vuonna pikkujoulugaala Hotelli Urussa Kangasalla. Ahkerimmat jäsenet saivat näin veloituksetta
mukavan illan, toiset hyvin alennetuin, pisteisiin suhteutetuin hinnoin. Lisäksi talkoopisteitä oli
mahdollisuus käyttää ratsastustunteihin valitsemallaan Kangasalan seudun ratsastuskoululla, sekä
osallistua erilaisiin hevostapahtumiin mm. ratsastuskilpailuihin Ypäjän Hevosopistolla ja Helsinki
International Horse Showhun.
KILPAILIJOIDEN EDUSTUSTOIMINTA
Kilpailijamme keräsivät voittoja ja sijoituksia niin alue- kuin kansallisella tasolla, koulu-, rataeste- ja kenttäratsastuksessa.
Kilpailulisenssejä oli seuran jäsenistöllä seuraavasti: A-lisenssejä 26 ja aluelisenssejä 38.
Tuloksena oli mm. PM-kultaa ja SM-hopeaa kenttäratsastuksesta, Anna-Riikka Sulander.
Seuran järjestämässä SM-kilpailussa Nuorten SM-sarjassa seuraa edusti Minna Haikka.
MUU EDUSTUS
Seuramme puheenjohtaja Ari Eriksson toimi myös Hämeen alueen ratsastusjaoston puheenjohtajana ja Oiva Viitanen hallituksessa. Seuramme on ollut hyvin edustettuna mm. aluevaliokunnassa
sekä monissa muissa Suomen Ratsastajainliiton tilaisuuksissa. Seurastamme oli edustus myös
Hämeen aluejaoston sekä Suomen Ratsastajainliiton kevät- ja syyskokouksissa.
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Tallien yhdyshenkilöinä toimivat Janne Kurkinen Herttualan Ratsastuskoulussa, Arto Vähätalo
Kaupin Ratsastuskoulussa, Tiina Utriainen Wääksyn Ratsastuskeskuksessa ja Sari Parvela Ratsastuskeskus Parvelassa.
TIEDOTUSTOIMINTA
Nettisivut osoitteessa www.kangasalanratsastajat.fi toimivat seuran tärkeimpänä tiedotus- ja uutiskanavana. Sivuille kerättiin tietoa tapahtumista ja muista tärkeistä asioista, kuten yleistietoa
seurasta, kilpailuista, kilpailuluvista, valmennuksista ym. seuralle ja sen jäsenistölle tarpeellisista
asioista. Sivujen kautta seuran jäsenet voivat ottaa yhteyttä, antaa palautetta, muuttaa yhteystietojaan tai uudet jäsenet voivat liittyä seuraan. Myös seuravalmennuksiin ilmoittautuminen hoidettiin
sivujen kautta. Sivuja päivitettiin lähes päivittäin.
Jäsenille suunnatun sähköpostilistan kautta välitettiin tietoa tärkeimmistä ajankohtaisista tapahtumista, valmennuksista ja koulutuksista. Sähköpostilistalle oli liittynyt lähes 100 jäsentä.
Seuramme jäsenlehti Kannus ilmestyi vuoden kokoelmateoksena joulukuussa ja se postitettiin
361 jäsenelle sekä 29 yhteistyökumppanille. Lisäksi ratsastuskouluille toimitettiin lehteä myös
ulkopuolisten luettavaksi ja vapaaseen jakeluun muutama kymmenen. Päätöimittajana toimi ja
lehden kokosi Päivi Hotakka. Lehteen kerättiin materiaalia myös jäsenistöltä.
NUORISOTOIMINTA
Seuramme alueella suurin panos nuorisotoimintaan oli kahdella yhteistyöratsastuskoululla, Kaupin Ratsastuskoululla Tavelassa ja Herttualan Ratsastuskoululla, joissa tärkeää nuorisotoimintaa
toteuttavat koulutetut ratsastuksenopettajat ja muut tallityöntekijät päivittäin. Myös Wääksyn Ratsastuskeskus ja alueen uutena tallina Ratsastuskeskus Parvela toivat oman panoksensa nuorisotoimintaan.
Lapsilla ja nuorilla on 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. Lisäksi seuran juniorit ovat kiitettävästi olleet mukana seuran muussa toiminnassa, mm. toimihenkilöinä kilpailuissa ja järjestämässä erilaisia tapahtumia. Olemme myös nähneet tärkeänä järjestää seurakilpailuluokkia, joissa kilpailemista on mahdollista kokeilla alemmalla tasolla ja myös sellaisten, joilla
omaa hevosta ei ole.
Syyskuussa 2008, valtakunnallisen Nouse Ratsaille teemaan liittyen järjestimme poniratsastusta
kilpailujen yhteyteen. Hevostapahtuma keräsi runsaasti yleisöä tapahtumaa seuraamaan.
Nuoriso osallistui seuran tekemiin retkiin, kansainvälisiin kilpailuihin lokakuussa Tallinaan
ja Helsinkiin.
HARRASTE- JA AIKUISLIIKUNTATOIMINTA
Ratsastuksen harrastamiseen ja harrastuksen aloitukseenkin Kangasalla on hyvät mahdollisuudet
ratsastuskoulujen tarjotessa eritasoisille ja eri-ikäisille ratsastajille sopivia ryhmiä. Lisäksi ratsastusta harrastus- ja kuntomuotona 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 hoidetut maastoreitit ja kenttä ovat jäseniemme käytössä.
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VALMENNUSTOIMINTA
Seuran jäsentalleilla ja Pohtiolammella valmentauduttiin aktiivisesti koulu- ja esteratsastuksessa.
Seuran tukemaa ja järjestämää kouluvalmennusta läpi vuoden pitivät Terttu Sillantie ja Ninette
Schanner. Estevalmentajana toimi Marja "Tytteli" Tetri-Rantanen ja Piritta Eriksson. Seuran valmennukset järjestettiin keskimäärin kerran kuukaudessa.
Valmennus tapahtui kesäaikaan Pohtiolammen ratsastuskentällä, talviaikaan Wääksyn Ratsastuskeskuksen maneesissa. Valmennus sai jäsenten suuren suosion ja valmennusta tarjotaan jäsenille
myös seuraavina vuosina. Kangasalla kävi viikoittain myös monia Suomen huippuvalmentajia,
näihin tilaisuuksiin jäsenistöämme otti osaa. Seuramme tarjosi jäsenillämme myös mahdollisuuden hakeutua aluevalmennukseen ja sinne osa jäsenistä valittiinkin.
HUOMIONOSOITUKSET JA RATSASTUSMERKIT
Ansioituneita seuramme jäseniä huomioitiin seuraavasti:
Kangasalan Ratsastajat muisti vuonna 2008 ratsastusmerkein niitä oman seuran kilpailijoita, jotka
Suomen Ratsastajainliiton sääntöjen mukaisesti olivat kilpailuissa, este ja koulu, yltäneet merkin
edellyttämään suoritukseen. Merkit ojennettiin diplomein seuran pikkujoulujuhlassa 29.11.08 Hotelli Urussa.
Hopeamerkin saivat: Minna Haikka (este).
Pronssimerkin saivat: Nina Airaksinen (este), Sanna Järvinen (este), Jasmiina Paananen (este),
Aurora Kuosa (este), Sanni Lahtinen (este), Elina Marttila (este) ja Jenna Rajalampi (este).
Ratsastusmerkkisuoritukset vuonna 2008.
B- ja taitomerkki Sanna Järvinen, C-merkki Fiia Torhola ja Mari Himanka, perusmerkki Katri
Ylänen ja Sanna Honkanen.
Lisäksi huomioimme pikkujoulu-gaalassa ”vuoden tähtinä” seuraavia aktiivisia jäseniämme:
Outi Ojala vuoden organisoija, Auli Räsänen vuoden pelastaja, Noora Tyni vuoden paellaaja, Ritva Estola-Vähätalo vuoden aikuisratsastaja, Minna ja Arttu Kotilainen vuoden tallipäälliköt, Sanna Järvinen vuoden ratsastusmerkkisuorittaja, Minna Haikka vuoden nousukas, Pertti Järvinen
vuoden parkkeeraaja, Ari Eriksson vuoden peejii, Ulla Astola vuosien KaRalainen, Minna Jalonen ”vuoden säätäjä”, Katariina Välikangas ja Helena Seppälä vuoden perhetalkoolaiset, Jukka
Kylkilahti ”vuoden suuri apu”, Saija Leppänen vuoden buffalainen sekä Jukka-Pekka Leskinen
merkkihenkilö.
Jukka-Pekka Leskinen valittiin Suomen Ratsastajainliiton syyskokouksessa liiton puheenjohtajaksi ja aiemmin keväällä hänet valittiin Ypäjän Hevosopiston hallituksen puheenjohtajaksi.
Ari Eriksson jatkaa seuraavat puheenjohtajuuskaudet seuran ja Hämeen alueen ratsastusjaoston
puheenjohtajana.

