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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

YLEISTÄ
Kangasalan Ratsastajien toiminta jatkui erittäin aktiivisena vuonna 2012. Seuran toimintaan aktivoitiin uusia tekijöitä, jotka osaltaan mahdollistivat laadukkaan toiminnan jatkumisen. Kangasalan Ratsastajien tavoitteena on tarjota toimintaa kaikille jäsenilleen iästä riippumatta. Seuran toimintasuunnitelmaan kirjatut arvot linjasivat toimintaa myös tänä vuonna.
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

Minna Kotilainen (varapuheenjohtaja)
Henna Rangell-Viikari (jäsensihteeri)
Ulla Astola
Arto Vähätalo
Eeva Laurila
Lauri Järvinen

Saija Leppänen
Kaisu Rukko
Sara Akineri
Riikka Puustinen
Sanna Törhönen

Rahastonhoitajana toimi Ulla Astola ja kirjanpitäjänä Sirpa Viitanen.
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Toimikuntien vastavaat henkilöt:
Buffettitoimikunta: Saija Leppänen, Sirpa Viitanen, Noora Ikola
Tiedotustoimikunta: Minna Kotilainen, Eeva Laurila, Sonja Leskinen, Kaisu Rukko
Nuorisotoimikunnan vetäjä: Sanna Törhönen
Harrastetoimikunta: Sanna Törhönen ja Riikka Puustinen
Kalustovastaava: Pertti Järvinen ja Lauri Järvinen
Kilpailutoimikunta: Ari Eriksson, Henna Rangell-Viikari, Sonja Leskinen, Susanna Kankaansivu, Sari Vuori, Niina Ikola, Emilia Ikola, Sara Akineri, Eeva Laurila, Ulla Astola,
Anna Heikkinen, Saana Puustinen, Oona Puustinen, Heli Kivimäki
Kilpailuluvat: Henna Rangell-Viikari
Valmennustoimikunta: Kaisu Rukko, Suvi Mäkkylä, Minna Kotilainen
Mainosmyynnistä vastaava: Sonja Leskinen
Sähköpostiringin pyörittäjä: Minna Kotilainen
Kilpailujen tulosseuranta ja bonuspisteiden seuranta: Eeva Laurila ja Henna RangellViikari
Huvitoimikunta: Helena Ikola ja Saija Leppänen
Talkoo- ja toimihenkilöohjaus: Riikka Puustinen
KOKOUSTOIMINTA
Seuran sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi, kevätkokous 26.3.2012 ja syyskokous
15.12.2012. Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lisäksi toimikunnat kokoontuivat tarvittaessa pitämään omia vapaamuotoisia kokouksiaan suunnitellen tulevaa
toimintaa.
JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä tänä vuonna oli 555 (vuonna 2010 oli 509 jäsentä), millä Kangasalan Ratsastajat on Suomen viidenneksi suurin ratsastusseura. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut tasaisessa kasvussa.
Jäsenjakauma:
Kunniajäseniä 1 Kunniapuheenjohtaja Jyrki Kiviaho
Juniorijäseniä oli 195,
joista tyttöjä 192
ja poikia 3.
Seniorijäseniä oli 360,
joista naisia 323,
ja miehiä 37
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KILPAILUTOIMINTA
Seuran ja jäsentallien järjestämä kilpailutoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan aktiivisena. Toimintaa järjestettiin kilpailuharjoituksista aina kansalliselle tasolle asti.
Perinteeksi muodostuneet keskiviikkokilpailut järjestettiin tänä vuonna toukokuussa ennen ensimmäisiä alue-estekilpailuita, sekä kesäkuussa kilpailukauden hiljaisempana aikana. Kaikkien aluekilpailuiden yhteydessä järjestettiin myös vähintään yksi seuratason
luokka. Aluetason kilpailuita järjestettiin yhteensä viisi kappaletta, joista kaksi koulu- ja
kolme esteratsastuksessa. Lisäksi heinäkuun kansallisten estekilpailuiden ja elokuun kansallisten kenttäkilpailuiden yhteydessä kilpailtiin myös alueluokissa.
Kansallisia kilpailuita vuonna 2012 pidettiin yhteensä kolme kappaletta, joista kaksi esteja yksi kenttäratsastuksessa. Avointen luokkien lisäksi heinäkuun kansallisissa estekilpailuissa mukana oli Racing noviisisarjan 6. osakilpailu ja elokuun kilpailuissa Racing noviisisarjan 9. osakilpailu, pikkuponicupin 4. osakilpailu, ponicupin 6. osakilpailu sekä junioricupin 7. osakilpailu.
Yksi kilpailukauden päätapahtumista oli elokuun lopussa järjestetty kenttäkilpailu, joka
tänä vuonna nostettiin kansallisen tason kilpailuksi. Ohjelmassa oli kolme kansallista
luokkaa (suomenhevosten helppo, avoin helppo ja avoin vaativa b), kaksi alueluokkaa
(harraste- ja tutustumisluokat) sekä kolme seuratason maastoesteratsastusluokkaa aloitteleville ratsukoille. Kenttäkilpailuviikonloppu oli erittäin onnistunut ja samalla erinomainen näyte seuran toimivasta kilpailunjärjestämisorganisaatiosta.
Kalustoa kunnostettiin ja parannettiin tänäkin vuonna. Maastoesteradalle rakennettiin
runsaasti uusia esteitä, lähinnä seuraluokkia ja kansallisia luokkia varten. Rataesteille
hankittiin ja maalattiin uusia puomeja, ja rakennettiin uusi, kilpailuissa runsaasti huomiota ja kiitosta kerännyt Angry Birds –este.
Lähtöjä seuran järjestämissä ratsastuskilpailuissa oli yhteensä 1 457 kpl.
Lähdöt kilpailuissa jakautuivat seuraavasti:
Laji

Pvm

Lähtöjä luokissa

Esteratsastus harjoitus/seura
Kouluratsastus seura/alue
Esteratsastus seura/alue
Esteratsastus harjoitus/seura
Esteratsastus seura/alue
Esteratsastus kansallinen
Esteratsastus seura/alue
Esteratsastus kansallinen
Kenttäkilpailut seura/alue/kansallinen
Kouluratsastus seura/alue

2.5. 2012
6.5.2012
13.5.2012
6.6.2012
7.7.2012
8.7.2012
11.8.2012
12.8.2012
25.-26.8.2012
9.9.2012

68
113
201
126
248
146
223
99
147
86

Yhteensä

1 457 kpl
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Näiden lisäksi seura oli mukana järjestämässä kilpailuharjoituksia rataeste-, koulu- ja
kenttäratsastuksessa, joita pidettiin mm. Kaupin Ratsastuskoululla Tavelassa ja Herttualan ratsastuskoululla ja Wääksyn ratsastuskeskuksessa. Yhteensä kilpailuharjoituksia
järjestettiin noin 20 kertaa ja niissä oli lähtöjä yhteensä noin 580.
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. Pisteitä keräsi peräti 172 ratsukkoa, eli noin puolet enemmän kuin edellisvuonna (116 ratsukkoa).
Vain seuratasolla kilpailleista ratsukoista kaikki eivät ilmoittaneet tuloksiaan, joten todellisuudessa kilpailijoiden määrä oli vielä tätä suurempi.

KOULUTUSTOIMINTA
Seuramme jäsenille on tarjottu kaikkia Suomen Ratsastajainliiton sekä Hämeen alueen
ratsastusjaoston järjestämiä koulutuksia.
Kilpailuluvan hakijoille järjestimme koulutusta sekä yhteistyössä SRL Hämeen kanssa
alkuvuodesta, että myös suuren kysynnän vuoksi oman seuran jäsenille toukokuussa.
Kouluttajana näissä tilaisuuksissa toimi seuramme puheenjohtaja Ari Eriksson.
Hämeen alueen seurakohtaamiseen lokakuussa osallistui 3 KaRan jäsentä.
Seuramme oli SRL Hämeen kanssa järjestämässä koulutustilaisuuden kilpailuiden toimihenkilöille helmikuussa 2012 Hämeenlinnassa. Ari Eriksson toimi kouluttajana kilpailunjärjestämiskoulutuksessa, ja lisäksi seuran aktiivijäseniä osallistui mm. Equipetulospalvelujärjestelmäkoulutukseen (4 hlö), kilpailunjärjestämiskoulutukseen (1 hlö) sekä heppakerho-ohjaajien peruskurssille (3 hlö). Joulukuussa SRL Etelä-Suomen järjestämälle heppakerho-ohjaajien peruskurssille osallistui 2 seuran jäsentä.

SRL Hämeen Turvallisuuspäällikkö -koulutuksen 15.3.2012 vetäjänä toimi seuran jäsen
Reijo Suutari ja koulutukseen osallistui 2 seuran jäsentä. Timo Nurmi ja Marko Törhönen
SRL Hämeen Estetuomari- ja stewardikoulutukset 14.-15.1.2012 sekä 3.-4.3.2012 piti Ari
Eriksson ja maaliskuun kurssille osallistui 1 seuran jäsen.
Seuran oma uusille talkoolaisille suunnattu koulutus 10.8.2012, vetäjänä Eeva Laurila.
Maastoestetuomareille koulutusta ja yleisinfo ennen seuran kenttäkilpailuja 23.24.8.2012, vetäjänä Ari Eriksson.
Kari Vepsän hevosenkoulutus ja ongelmahevosen käsittely -koulutus 20.11.2012 yhteistyössä Wääksyn ratsastuskeskuksen kanssa. Kurssille osallistui 9 seuran jäsentä.
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Seura järjesti myös oman seurakoulutuksen ravintola Comossa, johon osallistui hallituksen ja eri toimikuntien jäseniä yhteensä 12 henkilöä. Tilaisuudessa käytiin läpi mm. vuoden 2011 toimintakertomus, Vuoden ratsastusseura –kilpailuhakemus, kauden 2012 kilpailukalenteri ja yleisiä asioita laadukkaasta ja toimivasta kilpailunjärjestämisestä sekä
toimihenkilökoulutuksia. Lopuksi käytiin yhdessä katsomassa Sotahevonen-elokuva.
TOIMIHENKILÖT
Seurassamme on lisenssin omaavia toimihenkilöitä:
- 5 estetuomaria, joista 1 A-puheenjohtajatuomari ja 1 alue-puheenjohtajatuomari
- 3 koulutuomaria, joista 1 IV ja 2 IVK -tason tuomaria
- 2 aluetason ratamestaria
- 2 B-kenttätuomaria
TALKOOTOIMINTA
Perinteisesti kaikki kilpailumme järjestetään ja pyöritetään lähes täysin talkoovoimin
(poikkeuksena ambulanssi, eläinlääkäri, kengittäjä sekä seuran ulkopuolelta hankitut vierailevat tuomarit ja ratamestarit). Vuonna 2012 maalattiin ja kunnostettiin vanhaa estekalustoa sekä rakennettiin uusi Angry Birds -este, joka kesän kilpailuissa keräsi runsaasti
huomiota ja kiitosta. Lisäksi elokuun kenttäkilpailuiden alla pidettiin useita talkoopäiviä,
joissa rakennettiin uusia ja kunnostettiin vanhoja maastoesteitä.
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.
Radanrakennus- ja kilpailupäivien talkootoiminnan lisäksi moni seuran jäsen antaa
työpanoksensa seuran hyväksi muutenkin. Rahastonhoitaja, kirjanpitäjä, 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.
Ahkerasti talkootyössä mukana olevia seuralaisia palkittiin bonuspistein. Vuonna 2004
käyttöön otettu bonuspistejärjestelmä sai tänäkin vuonna talkootyötunneista muhkean
määrän merkintöjä. Bonuspisteitä keräsi vuonna 2012 yhteensä 72 ahkeraa talkoolaista.
Pistejärjestelmään kerättiin tiedot talkoissa olleista päivistä tunteineen ja palkinnoksi
tarjottiin tänä vuonna kilpailuiden lähtömaksuja, ratsastustunti, maneesin käyttömaksuja,
retkiä, jumppaa, sekä 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, Tallinnan Horse Showhun sekä seuran pikkujoulugaalaan Kangasalan
Pirtillä.
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KILPAILIJOIDEN EDUSTUSTOIMINTA
Kilpailijamme keräsivät voittoja ja sijoituksia niin alue- kuin kansallisella tasolla, koulu-,
rataeste- ja kenttäratsastuksessa. Kilpailulisenssejä oli seuran jäsenistöllä seuraavasti:
Kansainvälisiä lisenssejä 2, A-lisenssejä 26 ja aluelisenssejä 52. Lisäksi seurakilpailulisenssin oli lunastanut 24 seuran edustajaa.

MUU EDUSTUS
Seuramme jäsen Jukka-Pekka Leskinen toimi Suomen Ratsastajainliiton puheenjohtajana.
Seuramme puheenjohtaja Ari Eriksson toimi myös Hämeen alueen ratsastusjaoston puheenjohtajana ja Reijo Suutari sekä Henna Rangell-Viikari 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.

TIEDOTUSTOIMINTA
Nettisivut osoitteessa www.kangasalanratsastajat.fi toimivat seuran tärkeimpänä tiedotusja 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, kilpailuharjoitus- ja seuraluokkiin sekä toimihenkilötehtäviin ilmoittautuminen hoidettiin sivujen kautta. Sivuja päivitettiin aktiivisimpaan kesäaikaan lähes päivittäin, ja myös talvikaudella sivut pysyivät aktiivisina.
Jäsenille suunnatun sähköpostilistan kautta välitettiin tietoa tärkeimmistä ajankohtaisista
tapahtumista, valmennuksista ja koulutuksista. Sähköpostilistalle oli liittynyt 170 jäsentä.
Seuran virallinen Facebook-ryhmä perustettiin ja siihen on liittynyt 117 jäsentä. Ryhmässä tiedotetaan tulevista tapahtumista ja seuran jäsenet voivat keskustella siellä hevosasioista.
NUORISOTOIMINTA
Seuramme alueella suurin panos nuorisotoimintaan oli yhteistyöratsastuskouluilla, Kaupin ratsastuskoululla Tavelassa, Herttualan Ratsastuskoululla, Wääksyn Ratsastuskoululla/Kangasalan Ratsastuskoululla ja Suomatkan Ratsastuskoululla, 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.
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Seuran kautta koulutuksissa käyneiden hevoskerho-ohjaajien vetämä heppakerho jatkoi
toimintaansa Tavelassa vuonna 2012. Kerhokertoja järjestettiin kahden viikon välein.
Loppuvuodesta 2012 kerho lopetti toimintansa ja uusia innokkaita hevoskerho-ohjaajia
alettiin etsiä.
Helmikuussa heppakerho-ohjaajakoulutuksen kävi kaksi Herttualan ratsastuskoulun jäsentä. He ovat olleet mukana auttamassa Herttualan heppakerhossa keväällä 2012 (10
kerhokertaa). Joulukuussa seura koulutti Suomatkan ratsastuskoululle kaksi heppakerhoohjaajaa, jotka aloittavat heppakerhon vetämisen alkuvuodesta 2013.
Ratsastuskouluilla lapsia ja nuoria on myös kannustettu suorittamaan ratsastus- ja hoitomerkkejä. Suorituksia ovat vastaanottaneet ratsastuksenopettajat. Mahdollisuutena minija perushoitomerkin suorittamiseen on ollut myös Nuori Suomi -ohjaajien järjestämät
merkkikurssit. Lisäksi seuran juniorit ovat olleet kiitettävästi mukana seuran muussa toiminnassa, muun muassa toimihenkilöinä kilpailuissa ja järjestämässä erilaisia tapahtumia.
Seurasta osallistui jäseniä ja seuran oma joukkue Hämeen alueen hevostaitokilpailuihin
28.4.2012 Hämeenlinnassa. Kisassa oli kolme eri luokkaa lasten, nuorten ja senioreiden
sarjat ja joukkuekisassa oli mukana yksi jokaisesta luokasta. Joukkueeseen kuului Silja
Lyhteilä, Maija Rahkonen ja Sara Akineri.
Olemme nähneet tärkeänä järjestää kilpailuharjoitus- ja seurakilpailuluokkia, joissa nuorten on mahdollista kokeilla kilpailemista alemmalla tasolla. Näihin on osallistunut myös
moni sellainen, jolla ei ole omaa hevosta.
Nuorisoa osallistui myös seuran tekemiin retkiin ja tapahtumiin.

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 seuran jäsenten käytössä.
Seuralla oli käytössään myös viikottainen salivuoro Liuksialan koululla. Salivuorolla järjestettiin sekä kevät- että syyskaudella aktiivista toimintaa erilaisten jumppien muodossa.
Fysioterapeutti Saara Uusitalon vetämät erilaisin teemoin varustetut liikuntatunnit keräsivät suuren suosion. Liikuntatunnit oli suunnattu erityisesti ratsastajille ja teemoina oli
mm. ratsastajan kehonhuolto ja liikkuvuus, keskivartalokuuri ja aerobisen kunnon kohotus. Jokaisen teeman jälkeen järjestettiin istuntatunti, jossa opeteltuja asioita harjoiteltiin
hevosen selässä. Liikuntatunneille osallistui keskimäärin 15 henkilöä.
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Syksyllä järjestettiin 5 kerran mittainen pilates-kurssi, jota ohjasi Minna Lahdenkauppi.
Kurssi oli täynnä, ja siihen osallistui 15 henkilöä. Kurssia varten kunnalta varattiin salivuoro Huutijärven koululta.

VALMENNUSTOIMINTA
Pohtiolammella ja Parvelan ratsastuskeskuksen, Ruusutarhan, Herttualan ja Wääksyn
maneeseilla sekä Herttualan ratsastuskoulun ja Wääksyn maastoesteradoilla valmentauduttiin aktiivisesti koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa. Seura järjesti valmennukset,
hankki valmentajan paikalle, sopi hinnoista ja käytännönjärjestelyistä, otti vastaan valmennuksiin ilmoittautumiset, jakoi oppilaat tasoryhmiin sekä tuki valmennuksia rahallisesti, jolloin kustannukset ratsukolle tuli edullisemmaksi.
Valmentajina toimi kouluratsastuksessa Hanna Heiskanen (8 valmennuspäivää) ja Seppo
Laine (6 valmennuspäivää), sekä istuntaharjoituksia pitänyt fysioterapeutti Saara Uusitalo
(6 valmennuspäivää), esteratsastuksessa Jari Sneck (5 valmennuspäivää) sekä kenttäratsastuksessa Riina Eskola (11 valmennuspäivää + kilpailuharjoitukset Herttualassa) ja
Sonja Leskinen (4 valmennuspäivää). Valmennuksiin sisältyi myös koulurataharjoituksia
eri tasoilla. Koulu- ja maastoestevalmennukset olivat erittäin suosittuja ja niitä järjestettiin viime vuotta enemmän, mutta estevalmennuksien kysyntä oli vähentynyt. Myös muita estevalmennuksia tarjottiin, mutta niitä jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän
vuoksi. Osallistumiskertoja valmennuksiin oli noin 300 (viime vuonna lähes 200), joten
voidaan todeta, että seuravalmennukset olivat erittäin suosittuja.
Katilan Ratsutilan hallinnoimalle Ruusutarhan maneesille saatiin talvelle 2012-2013 järjestettyä seuralle oma maneesivuoro joka torstaille. Tämä mahdollisti jäsenistölle maneesin käytön veloituksetta kyseisenä viikonpäivänä ja seuravalmennusten järjestämismahdollisuuden Ruusutarhalle. Ruusutarhan maneesille toimitettiin seuran harjoitusestekalustoa jäsenistön käyttöön. Vastineeksi maneesivuorosta Katilan Ratsutilan asiakkaat saivat
ratsastaa Pohtiolammen kentällä veloituksetta (normaalisti kenttämaksu 4 € per ratsukko
per kerta).
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 15.12.2012 Kangasalan Pirtillä.
Pronssisen ansiomerkin saivat: Minna Kotilainen ja Kirsi Nurmi.
Pronssimerkin saivat: Iida Jokinen, Eeva Laurila ja Katariina Välikangas
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Lisäksi huomioimme pikkujoulugaalassa aktiivisesti seuran toimintaan osallistuneita
henkilöitä, ja palkitsimme heidät diplomein.

Muuta huomioitavaa:
Jukka-Pekka Leskinen jatkaa Suomen Ratsastajainliiton puheenjohtajana. Ari Eriksson
jatkaa seuran puheenjohtajana, sekä liiton kouluttajana. Hämeen alueen hallituksessa
toimivat Elina Kivi, Reijo Suutari ja Henna Rangell-Viikari.
Seura osallistui YIT:n 100 hyvää tekoa -hankkeeseen, jossa seura anoi Pohtiolammelle
maastoesteen rakentamiseen ja kentän huoltoon apua. Seuran anomus sai yli 500 facebook-tykkäystä, ja YIT on toteuttamassa hankkeen keväällä 2013.

