1/ 6

Kangasalan Ratsastajat ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

YLEISTÄ
Vuosi 2010 oli edelleen myönteisesti tuloksellinen seuramme alati kehittyvälle toiminnalle.
Kangasalan Ratsastajat jatkoi kuluneena vuonna aktiivista toimintaa, tarjoten erilaisia aktiviteettejä eriikäisille jäsenilleen.
Yhteistyötä muiden lähialueen seurojen kanssa on aikaisempien vuosien tapaan jatkettu ja kehitetty järjestämällä muun muassa yhteisiä kilpailuja ja tapahtumia sekä antamalla asiantuntija-apua kaikilla kilpailutasoilla.
Edelleen myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen hevosten ja ratsastajien oloihin nähdään seurassamme tärkeänä.
Seuran omia nettisivuja www.kangasalanratsastajat.fi ylläpidettiin ja kehitettiin edelleen. Ne myös toimivat
tärkeimpänä tiedotusvälineenä seuran sisällä, niin kuin myös ulkopuolella.
HALLITUS
Seuran toimintaa johti hallitus, jonka puheenjohtajana toimi Ari Eriksson. Hallitukseen kuului
puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista sekä 5 varajäsentä. Hallituksen ja seuran sihteerinä toimi Kirsi Nurmi..
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Oiva Viitanen (varapuheenjohtaja)
Soile Järvinen (jäsensihteeri)
Laura Korkeamäki
Arto Vähätalo
Arttu Kotilainen
Minna Kotilainen

Saija Leppänen
Tiina Silvennoinen
Sirpa Viitanen
Riikka Puustinen
Sanna Saanilahti

Rahastonhoitajana toimi Pia Kirvesoja ja kirjanpitäjänä Sirpa Viitanen.
Toimikuntien vastavaat henkilöt:
Buffettivastaava: Saija Leppänen
Tiedotustoimikunta: Minna Kotilainen
Nuoriso, harraste ja aikuisliikunta: Sanna Saanilahti ja Kati Paananen
Harrastetoimikunta: Riikka Puustinen
Kalustovastaava: Pertti Järvinen
Kilpailutoimikunta: Ari Eriksson
Kilpailuluvat: Oiva Viitanen
Valmennustoimikunta: Laura Korkeamäki
Mainosmyynnistä vastaava: Tiina Silvennoinen
Sähköpostirinki: Arttu Kotilainen
Kilpailujen tulosseuranta: Soile Järvinen
Talkoo- ja toimihenkilöohjaus: Riikka Puustinen

2/ 6

Kangasalan Ratsastajat ry

KOKOUSTOIMINTA
Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, jonka lisäksi pidettiin 2 kpl sääntömääräisiä
kevät- ja syyskokouksia. Lisäksi toimikunnat kokoontuivat tarvittaessa pitämään omia vapaamuotoisia kokouksiaan suunnitellen tulevaa toimintaa.

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä tänä vuonna oli 465 (vuonna 2009 oli 438 jäsentä).
Jäsenjakauma:
Juniorijäseniä oli 167,
joista naisia 164, joista perhejäseniä 29,
ja miehiä 3.
Seniorijäseniä oli 298,
joista naisia 266, joista perhejäseniä 45,
ja miehiä 32, joista perhejäseniä 18.

KILPAILUTOIMINTA
Järjestimme useiden harjoitus- ja seurakilpailujen lisäksi 5 kpl alue- ja 2 kpl kansallisen tason kilpailuja.
Lähtöjen määrä ratsastuskilpailuissa oli yhteensä 1663 kpl.
Aluekilpailujen yhteydessä vuonna 2010 järjestimme seurakilpailuluokkia ja lisäksi kilpailuharjoituksia kilpailu-uraansa aloittaville ratsukoille sekä aikuisluokkia seniori-ikäisille ratsastuksen
harrastajille. Seura on tukenut jäsentensä kilpailemista siten, että omissa kilpailuissamme olemme
hyvittäneet ilmoittautumis- ja lähtömaksut niille jäsenillemme, jotka ovat talkoissa antaneet työpanostaan seuran hyväksi.
Lähdöt kilpailuissa jakautuivat seuraavasti:
KaRan kilpailut 2010
Laji

Pvm

Lähtöjä luokissa

Esteratsastus harjoitus/seura

5.5. 2010

155

Kouluratsastus seura/alue

22.5. 2010

101

Esteratsastus seura/alue

23.5. 2010

231

Esteratsastus harjoitus/seura

9.-10.6. 2010

176

Esteratsastus kansallinen

4.7. 2010

205

Esteratsastus harjoitus/seura

21.7. 2010

110

Esteratsastus kansallinen

7.-8.8. 2010

308
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Kenttäkilpailut alue

21.-22.8. 2010

72

Esteratsastuksen seuranmestaruus

25.8. 2010

66

Kouluratsastuksen seuranmestaruus

26.8. 2010

34

Aluemestaruus koulu

11.9. 2010

70

Aluemestaruus este

12.9. 2010

135

Yhteensä

1663

Lisäksi seura oli mukana järjestämässä kilpailuharjoituksia rataeste- ja kouluratsastuksessa. Harjoituskilpailuja pidettiin mm. Kaupin Ratsastuskoululla Tavelassa ja Herttualan ratsastuskoululla.
Yhteensä kilpailuharjoituksia järjestettiin 18 kertaa ja niissä oli lähtöjä yhteensä noin 400.
Seura laski jäsenistönsä kilpailusuorituksista ranking-pisteitä, joita sai kilpailun tasosta riippumatta harjoituskilpailuista kansainvälisiin kilpailuihin asti. Ranking-tilannetta päivitettiin seuran sivuille pitkin vuotta ja jäsenistö seurasi tilannetta ahkerasti. Vuoden aikana eniten ranking-pisteitä
keränneet palkittiin seuran pikkujoulugaalassa hienoilla palkinnoilla. Pisteitä keräsi hienosti 159
ratsukkoa.

KOULUTUSTOIMINTA
Seuramme jäsenille on tarjottu kaikkia Suomen Ratsastajainliiton sekä Hämeen alueen ratsastusjaoston järjestämiä koulutuksia.
Kilpailuluvan hakijoille järjestimme koulutusta.
Hämeen alueen seurakohtaamiseen lokakuussa osallistui 2 jäsentä.
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 15 jäsentä.
Tilaisuudessa käytiin läpi mm. kilpailun järjestäminen, eri toimihenkilötehtävät, jäsenaktivointi ja
tulevan kauden seuran järjestämät tapahtumat. Lopuksi kuntoiltiin hohtokeilauksen parissa.
TOIMIHENKILÖT
Seurassamme on lisenssin omaavia toimihenkilöitä; 4 estetuomaria, joista 2 on puheenjohtajatuomaria, 2 koulutuomaria ja 2 aluetason ratamestaria, 1 taitotuomari ja 1 B-kenttätuomari.
TALKOOTOIMINTA
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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. Vuonna 2010 rakennettiin uutta ratakalustoa, maalattiin ja kunnostettiin vanhaa
kalustoa. Seuran jäseniä osallistui myös Wääksyn kartanon maastoradan rakennustalkoisiin. Esteille tehtiin uusi katos Pohtiolammelle.
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.

Ahkerasti talkootyössä mukana olevia seuralaisia palkittiin bonuspistein. Vuonna 2004
käyttöön otettu bonuspistejärjestelmä sai tänäkin vuonna talkootyötunneista muhkean
määrän merkintöjä. Pistejärjestelmään kerättiin tiedot talkoissa olleista päivistä tunteineen
ja palkinnoksi tarjottiin tänä vuonna kilpailuiden lähtömaksuja, ratsastustunti, retkiä ja
pikkujoulut. Talkoo- tai toimihenkilötyöllä tienatut bonuspisteet suhteutettiin retkien ja
tapahtumien hintoihin, jolloin ahkerimmat jäsenet pääsivät nauttimaan niistä veloituksetta. Talkootyöstä hyvitettiin kilpailuiden lähtömaksuja seuran omissa kilpailuissa kaikilla
tasoilla, ratsastustunnin hinta paikallisella ratsastuskoululla, retkiä HIHS:iin, Tukholman
kansainväliseen ratsastuskilpailuun Globeniin, SRL Hämeen alueen western-bileisiin,
SRL:n 90-v juhliin sekä seuran pikkujoulugaalaan hotelli Urkuun.

KILPAILIJOIDEN EDUSTUSTOIMINTA
Kilpailijamme keräsivät voittoja ja sijoituksia niin alue- kuin kansallisella tasolla, koulu-, rataeste- ja kenttäratsastuksessa.
Kilpailulisenssejä oli seuran jäsenistöllä seuraavasti: A-lisenssejä 23 ja aluelisenssejä 47.

MUU EDUSTUS
Seuramme jäsen Jukka-Pekka Leskinen toimi Ratsastajain liiton puheenjohtajana.
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. Ari Eriksson sai
SRL Hopeisen Kannuksen pitkästä työstä Hämeen alueen hyväksi.

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.
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Jäsenille suunnatun sähköpostilistan kautta välitettiin tietoa tärkeimmistä ajankohtaisista tapahtumista, valmennuksista ja koulutuksista. Sähköpostilistalle oli liittynyt yli 140 jäsentä.
NUORISOTOIMINTA
Seuramme alueella suurin panos nuorisotoimintaan oli kahdella yhteistyöratsastuskoululla, Kaupin ratsastuskoululla Tavelassa ja Herttualan Ratsastuskoululla, joissa koulutetut ratsastuksenopettajat ja muut tallityöntekijät toteuttavat tärkeää nuorisotoimintaa päivittäin.
Myös Wääksyn Ratsastuskeskus toi oman panoksensa nuorisotoimintaan. Lapsilla ja nuorilla oli
varsinaisten ratsastustuntien lisäksi mahdollisuus opetella hevostaitoja laajasti ammattilaisten
valvonnassa ja ohjauksessa heppa- ja ponikerhoissa ja jokapäiväisten hoitotoimien yhteydessä.
Seuran jäsenistä neljä nuorta osallistui tammikuussa 2010 SRL:n järjestämälle Nuori Suomi hevoskerhon ohjaajien peruskurssille. Uusi seuran kouluttamien Nuori Suomi -hevoskerhoohjaajien vetämä heppakerho aloitettiin Tavelassa marraskuussa 2010. Kerhokertoja järjestettiin
kahden viikon välein ja niitä oli 4 kpl vuonna 2010.
Ratsastuskouluilla lapsia ja nuoria on myös kannustettu suorittamaan ratsastus- ja hoitomerkkejä.
Suorituksia ovat vastaanottaneet ratsastuksenopettajat. Uutena mahdollisuutena mini- ja perushoitomerkin suorittamiseen on ollut myös Nuori Suomi -ohjaajien järjestämät merkkikurssit. Merkkejä suoritettiin kiitettävät 17 kpl vuonna 2010. Lisäksi seuran juniorit ovat olleet kiitettävästi
mukana seuran muussa toiminnassa, muun muassa toimihenkilöinä kilpailuissa ja järjestämässä
erilaisia tapahtumia.
Olemme nähneet tärkeänä järjestää seurakilpailuluokkia, joissa nuorten on mahdollista kokeilla
kilpailemista alemmalla tasolla. Näihin on osallistunut myös moni sellainen, jolla ei ole omaa hevosta.
Nuoriso osallistui myös seuran tekemiin retkiin ja tapahtumiin, muun muassa kansainvälisiin kilpailuihin lokakuussa HIHS:iin, marraskuussa Globeniin, Tukholmaan.

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 hoidetut maastoreitit ja kenttä ovat jäseniemme käytössä.
Seuralla oli kunnan koulujen salivuorot käytössä, joilla seuran jäsenet osallistuivat pilateskurssille, jumppasivat ja pelasivat muun muassa sulkapalloa.
VALMENNUSTOIMINTA
Pohtiolammella, Ruusutarhan maneesilla sekä Herttualan ratsastuskoulun maastoesteradalla valmentauduttiin aktiivisesti koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa. Seura järjesti valmennukset, hankki valmentajan paikalle, sopi hinnoista ja käytännönjärjestelyistä, otti vastaan valmennuksiin il-
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moittautumiset, jakoi oppilaat tasoryhmiin sekä tuki valmennuksia rahallisesti, jolloin kustannukset ratsukkolle tuli edullisemmaksi. Valmentajina toimi kouluratsastuksessa Hanna Heiskanen (3
valmennuspäivää), esteratsastuksessa Jari Sneck (11 valmennuspäivää) sekä kenttäratsastuksessa
Riina Eskola (3 valmennuspäivää).
Elokuussa 2010 järjestetyt aluekenttäkilpailut innostivat jäseniämme kiinnostumaan kenttäratsastuksen kokeilemisesta. Syyskaudella 2010 tarjottiinkin kenttävalmennuspaketin aloittamista etenkin aloitteleville kenttäratsukoille. Paketin tarkoituksena on ollut totuttaa ratsukot maastoesteisiin
ja vähitellen nostaa tehtävien tasoa siten, että ratsukot ovat valmiina kilpailemaan ensimmäiset
kenttäkilpailunsa kaudella 2011.
Valmennukset pidettiin kesäaikaan Pohtiolammen ratsastuskentällä sekä Herttualan ratsastuskoulun maastoesteradalla ja talviaikaan Ruusutarhan maneesilla. Valmennuksia järjestettiin 2päiväisinä paketteina talvella ja keväällä ennen kilpailukautta ja kesällä sekä syksyllä yksipäiväisinä. Valmennuspaketteihin osallistui yhteensä 131 KaRalaista ratsukkoa, joten voidaan todeta,
että seuravalmennukset olivat hyvin suosittuja.
Herttualan ratsastuskoulun Ruusutarhan maneesille saatiin järjestettyä seuralle omia maneesivuoroja 2-3 päivänä viikossa. Tämä mahdollisti jäsenistölle maneesin käytön veloituksetta seuran
vuoroilla. Ruusutarhan maneesille toimitettiin seuran harjoitusestekalustoa jäsenistön käyttöön.
Seuran maneesivuoroilla on ollut vilkasta.

HUOMIONOSOITUKSET JA RATSASTUSMERKIT
Ansioituneita seuramme jäseniä huomioitiin seuraavasti:
Kangasalan Ratsastajat muisti tänäkin vuonna ratsastusmerkein niitä oman seuran kilpailijoita,
jotka olivat Suomen Ratsastajainliiton sääntöjen mukaisesti ratsastuskilpailuissa yltäneet merkin edellyttämään suoritukseen sekä toimihenkilöille, jotka ovat uurastaneet seuratoiminnan
eteen kymmenen vuoden ajan.
Merkit ojennettiin diplomein seuran pikkujoulujuhlassa 4.12.10 Hotelli Urussa.
Hopeamerkin saivat: Noora Kerppola
Pronssimerkin saivat: Emilia Ikola, Satu Kettunen, Milla-Maria Lehtinen, Nora Niiranen, Lotta
Nikkilä , Ilari Oesch ja Sanja Säpyskä.
Toiminnallisen kultaisen ansiomerkin saivat: Ritva Vähätalo, Arto Vähätalo ja Ari Eriksson.
Lisäksi huomioimme pikkujoulu-gaalassa ”vuoden tähtinä” seuraavia aktiivisia jäseniämme:
Seuran rankingpisteiden parhaat, voittaja Annika Kankaansivu, toisena Jose Bernardes ja kolmantena Milla-Maria Lehtinen. Vuoden perheenä Lauri Järvinen perheineen.
SRL palkitsi Kangasalan Ratsastajat vuoden 2009 parhaana kilpailunjärjestäjänä valtakunnallisessa kilpailussa sekä vuoden 2009 parhaana Hämeen alueen seurana.
Muuta huomioitavaa:
Jukka-Pekka Leskinen jatkaa Suomen Ratsastajainliiton puheenjohtajana.
Ari Eriksson jatkaa seuraavat puheenjohtajuuskaudet seuran ja Hämeen alueen ratsastusjaoston
puheenjohtajana.

