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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
YLEISTÄ
Kangasalan Ratsastajien toiminta jatkui tuttuun tapaan aktiivisena vuonna 2013. 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 ylläpidettiin ja kehitettiin edelleen. Ne myös
toimivat tärkeimpänä tiedotusvälineenä niin seuran sisällä, 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 Satu
Ansakorpi.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 oli seuraavanlainen:
Varsinaiset jäsenet
Minna Kotilainen (varapuheenjohtaja)
Henna Rangell‐Viikari (jäsensihteeri)
Ulla Astola
Sara Akineri
Eeva Laurila
Sanna Törhönen

Varajäsenet
Elina Kivi
Saija Leppänen
Sonja Leskinen
Anna Moilanen
Katriina Saari

Rahastonhoitajana toimi Ulla Astola ja kirjanpitäjänä Pirkanmaan Kirjanpitotoimisto oy.
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Toimikuntien vastaavat henkilöt
Buffettitoimikunta: Saija Leppänen, Sirpa Viitanen
Tiedotustoimikunta: Minna Kotilainen, Eeva Laurila, Katariina Välikangas, Katriina Saari, Riikka
Koivisto, Aira Hirvonen
Nuorisotoimikunnan vetäjä: Sara Akineri
Aikuisliikuntavastaava: Satu Ansakorpi
Kalustovastaava: Pertti Järvinen
Kilpailutoimikunta: Ari Eriksson, Sonja Leskinen, Sanna Törhönen, Sara Akineri, Eeva Laurila
Kilpailuluvat: Henna Rangell‐Viikari
Valmennustoimikunta: Anna Heikkinen, Suvi Mäkkylä, Minna Kotilainen
Mainosmyynti: Hallitus
Sähköpostirinki: Minna Kotilainen
Kilpailuiden tulosseuranta ja bonuspisteseuranta: Riikka Koivisto, Eeva Laurila
Huvitoimikunta: Sanna Törhönen, Sara Akineri
Talkoo‐ ja toimihenkilöohjaus: Minna Kotilainen

KOKOUSTOIMINTA
Seuran sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi, kevätkokous 25.3.2013 ja syyskokous
30.11.2013. Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Lisäksi toimikunnat kokoontuivat
tarvittaessa pitämään omia vapaamuotoisia kokouksiaan suunnitellen tulevaa toimintaa.

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä tänä vuonna oli 564 (vuonna 2012 oli 555 jäsentä), millä Kangasalan Ratsastajat
on Suomen viidenneksi suurin ratsastusseura. Jäsenmäärä oli aiempien vuosien tapaan edelleen
kasvussa.
Jäsenjakauma:

Seniorijäseniä 380
joista naisia 339
ja miehiä 41
Juniorijäseniä 184
joista tyttöjä 182
ja poikia 2.
Kunniajäseniä 1, seuran kunniapuheenjohtaja Jyrki Kiviaho.
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KILPAILUTOIMINTA
Seuran ja jäsentallien järjestämä kilpailutoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan aktiivisena.
Toimintaa järjestettiin kilpailuharjoituksista aina kansalliselle tasolle asti.
Vuonna 2013 järjestettiin ensimmäistä kertaa uusi esteratsastuksen seuratason sarjakilpailu
Kangasalan Sanomat Cup. Kilpailuun voivat osallistua 8‐18‐vuotiaat ratsastajat, jotka ovat
Kangasalan Ratsastajien jäseniä tai jonkin Kangasalla toimivan ratsastuskoulun oppilaita.
Kangasalan Sanomat Cupissa ratsastettiin kolme osakilpailua 80cm tasolla sekä finaali 90cm
tasolla. Kilpailu sai runsaasti hyvää julkisuutta, ja sitä ollaan kehittämässä edelleen tulevina
vuosina.
Perinteeksi muodostuneet keskiviikkokilpailut järjestettiin tänä vuonna toukokuussa ennen
ensimmäisiä alue‐estekilpailuita, sekä heinäkuun alussa kilpailukauden hiljaisempana aikana.
Kaikkien aluekilpailuiden yhteydessä järjestettiin myös vähintään yksi seuratason luokka. Lisäksi
syyskuun lopussa kilpailtiin seuranmestaruuksista koulu‐ ja esteratsastuksessa.
Aluetason kilpailuita järjestettiin vuonna 2013 yhteensä neljä kappaletta, joista yksi koulu‐ ja
kolme esteratsastuksessa. Lisäksi molempien kansallisten estekilpailuiden ja elokuun kansallisten
kenttäkilpailuiden yhteydessä kilpailtiin myös alueluokissa.
Kansallisia kilpailuita vuonna 2013 pidettiin yhteensä kolme kappaletta, joista kaksi este‐ ja yksi
kenttäratsastuksessa. Avointen luokkien lisäksi kansallisissa estekilpailuissa oli mukana SRL:n
sarjakilpailuiden osakilpailuita seuraavasti: kesäkuun estekilpailuissa Noviisisarjan 5. osakilpailu ja
Amatöörisarjan 2. osakilpailu, heinäkuun estekilpailuissa Noviisisarjan 8. osakilpailu,
Pikkuponicupin 4. osakilpailu, Ponicupin 5. osakilpailu ja Amatöörisarjan 6. osakilpailu, sekä
elokuun kenttäkilpailuissa Racing Kenttätrophyn finaali.
Yksi kilpailukauden päätapahtumista oli elokuun lopussa järjestetty kenttäkilpailu, jossa
viimevuotiseen tapaan ratsastettiin sekä alue‐ että kansallisen tason luokkia. Ohjelmassa oli
yksipäiväisenä järjestetyt aluetason harraste‐ ja tutustumisluokat ja kansallisen tason helppo ja
vaativa b ‐luokat, sekä kaksipäiväisenä järjestetty suomenhevosten vaativa b ‐luokka, jossa
ratkottiin suomenhevosten kenttämestaruudet. Runsaasti positiivista palautetta kerännyt
kenttäkilpailuviikonloppu oli jälleen onnistunut ja samalla erinomainen näyte seuran toimivasta
kilpailunjärjestämisorganisaatiosta.

Kangasalan Ratsastajat ry
Toimintakertomus 2013

Lähtöjä seuran järjestämissä ratsastuskilpailuissa oli yhteensä 1493 kpl, mikä on melko lailla saman
verran kuin edellisenäkin vuonna. Lähdöt kilpailuissa jakautuivat seuraavasti:
Laji
Esteratsastus
Kouluratsastus
Esteratsastus
Esteratsastus
Esteratsastus
Esteratsastus
Esteratsastus
Esteratsastus
Kenttäratsastus
Kouluratsastus
Esteratsastus

Taso
harjoitus/seura
seura/alue
seura/alue
seura/alue
alue/kansallinen
harjoitus/seura
seura/alue
alue/kansallinen
alue/kansallinen
seuranmestaruus
seuranmestaruus

Pvm
8.5.2013
9.5.2013
19.5.2013
8.6.2013
9.6.2013
3.7.2013
27.7.2013
28.7.2013
24.‐25.8.2013
28.9.2013
29.9.2013

Yhteensä

Lähtöjä luokissa
92
98
188
245
226
111
202
104
142
28
57
1493

joista

harjoitus/seuratasolla
aluetasolla
kansallisella tasolla

556
725
212

Näiden lisäksi seuran jäsenten talleilla järjestettiin runsaasti kilpailuharjoituksia sekä este‐ että
kouluratsastuksessa. Näitä harjoituksia pidettiin mm. Kaupin Ratsastuskoululla Tavelassa,
Herttualan ratsastuskoululla, Papinojan Ponitallilla sekä Wääksyn ratsastuskeskuksessa.
Kilpailuharjoituksia järjestettiin vuoden aikana runsaasti, ja ne tarjosivat aloitteleville kilpailijoille
helpon ja turvallisen mahdollisuuden tutustua kilpailumaailmaan.
Seura laski jäsenistönsä kilpailusuorituksista ranking‐pisteitä, joita sai kilpailun tasosta riippumatta
harjoituskilpailuista kansainvälisiin kilpailuihin asti. Pisteitä keräsi peräti 174 ratsukkoa, eli lähes
täsmälleen saman verran kuin edellisvuonna (vuonna 2012: 172 ratsukkoa). Vain seuratasolla
kilpailleista ratsukoista kaikki eivät ilmoittaneet tuloksiaan, joten todellisuudessa kilpailijoiden
määrä oli luultavasti vielä tätäkin suurempi.

KOULUTUSTOIMINTA
Seura tiedottaa internet‐sivuillaan aktiivisesti sekä itse järjestämistään että tarjolla olevista
Suomen Ratsastajainliiton sekä Hämeen alueen ratsastusjaoston järjestämistä koulutuksista.
Jäsenistöä pyritään kannustamaan osallistumaan aktiivisesti näihin koulutuksiin.
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Kilpailuluvan hakijoille järjestettiin koulutusta sekä yhteistyössä SRL Hämeen kanssa alkuvuodesta
(kaksi koulutustilaisuutta), että suuren kysynnän vuoksi myös oman seuran toimesta kesäkuussa
(yksi koulutustilaisuus jossa 12 osallistujaa). Kouluttajana kaikissa näissä tilaisuuksissa toimi
seuramme puheenjohtaja Ari Eriksson.
Hämeen Ratsastusjaosto järjesti Kangasalla kuntoutumiskeskus Apilassa koulutusviikonlopun,
missä sekä osallistujien että kouluttajien joukossa oli Kangasalan Ratsastajien jäseniä. Ohjelmassa
oli seuraavat kurssit ja koulutukset: Equipe‐kurssi, ensiapu EA1, turvallisuuspäälikkökoulutus
(kouluttaja Reijo Suutari), kilpailunjärjestämiskoulutus (kouluttaja Ari Eriksson) sekä nuoriso‐
ohjaajien jatkokurssi. SRL Hämeen toukokuussa järjestämään hygieniapassikoulutukseen osallistui
yksi seuran jäsen. Seurastamme oli edustus myös Hämeen alueen seurakohtaamisessa lokakuussa.
Toimihenkilöille järjestettiin koulutusta kaikkien radanrakennustalkoiden yhteydessä.
Kenttäkilpailuissa pidettiin maastoestetuomareille koulutustilaisuus sekä kaikille toimihenkilöille
yleisinfo ennen kilpailuita, vetäjinä näissä toimivat Sonja Leskinen ja Eeva Laurila. Lisäksi tänä
vuonna seuralla oli erikseen nimetty toimihenkilövastaava, joka opasti ja ohjeisti talkoolaisia ja
toimihenkilöitä kaikissa kilpailuissa. Tavoitteena oli parantaa tälle vuodelle toimihenkilöohjausta ja
–koulutusta siten, että kynnys osallistua kilpailuiden toimihenkilötehtäviin olisi mahdollisimman
matala.
Seura järjesti myös oman seurakoulutuksen Tampere Areenalla, johon osallistui hallituksen ja eri
toimikuntien jäseniä yhteensä 12 henkilöä. Tilaisuudessa käytiin läpi mm. vuoden 2013
toimintakertomus, Vuoden ratsastusseura –kilpailuhakemus, kauden 2013 kilpailukalenteri ja
yleisiä asioita laadukkaasta ja toimivasta kilpailunjärjestämisestä sekä suunniteltiin kilpailukauden
yleisiä toimihenkilökoulutuksia. Lopuksi käytiin hohtokeilaamassa.

TOIMIHENKILÖT
Seurassamme on lisenssin omaavia toimihenkilöitä:
‐ 5 estetuomaria, joista 1 A‐puheenjohtajatuomari ja 1 alue‐puheenjohtajatuomari
‐ 2 koulutuomaria, jotka IVK ‐tason tuomareita
‐ 2 aluetason ratamestaria
‐ 2 B‐kenttätuomaria
‐ 2 estetyylituomaria, joista 1 kansallisen ja 1 aluetason
‐ 1 kansallisen tason stewardi
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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).
Elokuun kenttäkilpailuiden alla pidettiin useita talkoopäiviä, joissa rakennettiin uusia ja
kunnostettiin vanhoja maastoesteitä. Näiden talkoiden ansiosta alempien kenttäkilpailuluokkien
maastoesteradoille saatiin useita uusia esteitä, ja kansallisen vaativa b –luokan esteistä entistä
pienempi osa jouduttiin lainaamaan.
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 panoksensa
seuran hyväksi muutenkin. 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.
Ahkerasti talkootyössä mukana olevia seuralaisia tuettiin bonuspisteillä. Vuonna 2004 käyttöön
otettu bonuspistejärjestelmä sai tänäkin vuonna talkootyötunneista muhkean määrän merkintöjä.
Bonuspisteitä keräsi vuonna 2013 yhteensä 105 ahkeraa talkoolaista (vuonna 2012: 72).
Pistejärjestelmään kerättiin tiedot talkoopäivistä tunteineen. Sen perusteella kannusteiksi
tarjottiin tänä vuonna kilpailuiden lähtömaksuja, ratsastustunti, maneesin käyttömaksuja, retkiä,
jumppaa, retkiä HIHS:iin, Tallinnan Horse Showhun sekä osallistumisoikeus seuran
pikkujoulugaalaan Kangasalan Pirtillä. Talkoo‐ tai toimihenkilötyöllä kerrytetyt bonuspisteet
suhteutettiin retkien ja tapahtumien hintoihin, jolloin ahkerimmat jäsenet pääsivät nauttimaan
toiminnasta kustannuksitta.

KILPAILIJOIDEN EDUSTUSTOIMINTA
Kilpailijamme keräsivät voittoja ja sijoituksia niin alue‐ kuin kansallisella tasolla, koulu‐, rataeste‐ ja
kenttäratsastuksessa. Kangasalan Ratsastajia edustava esteratsastaja Heini Puomila kilpaili
kaudella 2013 aina kansainvälisellä tasolla asti sijoittuen, ja osallistui myös senioreiden SM‐
kilpailuun sijoittuen lopulta finaalikierroksen jälkeen hienosti kuudenneksi.
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Kilpailulisenssejä oli seuran jäsenistöllä seuraavasti: Kansainvälisiä lisenssejä 1, A‐lisenssejä 23 ja
aluelisenssejä 57. Lisäksi seurakilpailulisenssin oli lunastanut 34 seuran edustajaa.

MUU EDUSTUS
Seuramme jäsen Jukka‐Pekka Leskinen toimi Suomen Ratsastajainliiton puheenjohtajana.
Seuramme jäsenet Elina Kivi, Reijo Suutari sekä Henna Rangell‐Viikari toimivat Hämeen
aluejaoston hallituksessa. Lisäksi 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 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,
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 lähes 200 jäsentä.
Seuran virallisen Facebook‐ryhmän jäsenmäärä on yli kaksinkertaistunut, ja ryhmään on liittynyt jo
258 jäsentä (viime vuonna 117). Ryhmässä tiedotetaan tulevista tapahtumista ja seuran jäsenet
voivat keskustella siellä hevosasioista.
Kilpailutiedotusta tehostettiin vuonna 2013. Kilpailujen ennakkotiedot lähetettiin Aamulehden
Menot‐palstalle, sekä Kangasalan Sanomien seuratoiminta‐palstalle. Kansallisista kilpailuista
lähetettiin ennakkotiedotteet Suomen Ratsastajainliittoon. Kilpailujen aikana kisoja kuvattiin, sekä
tehtiin voittajahaastattelut. Kilpailuiden jälkeen tulokset lähetettiin Kangasalan Sanomiin,
Aamulehteen sekä kansallisten kisojen yhteydessä valtakunnallisesti hevosmediaan sekä Suomen
Ratsastajainliittoon. Kansallisten kisojen yhteydessä lähetettiin kisoista juttu ja kuvat, joita
julkaistiin Suomen Ratsastajainliiton ja Hevoset ja Ratsastus lehden kotisivuilla, sekä Kangasalan
Sanomissa. Kangasalan Sanomat –cupin osakilpailuista ja finaalista otettiin kuvat ja tehtiin jutut,
jotka Kangasalan Sanomat julkaisi. Lisäksi Heini Puomilan osallistumisesta Helsinki International UB
Horse Showhun kirjoitettiin juttu, jonka Kangasalan Sanomat julkaisi.
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NUORISOTOIMINTA
Seuramme alueella suurin panos nuorisotoimintaan oli yhteistyöratsastuskouluilla, Kaupin
ratsastuskoululla Tavelassa, Herttualan Ratsastuskoululla, Kangasalan Ratsastuskoululla sekä
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.
Herttualan heppakerhossa oli keväällä 2013 auttamassa Kangasalan Ratsastajien kouluttamia
heppakerho‐ohjaajia (10 kerhokertaa). Joulukuussa 2012 seura koulutti Suomatkan
ratsastuskoululle kaksi heppakerho‐ohjaajaa, jotka aloittivat heppakerhon vetämisen alkuvuodesta
2013.
Ratsastuskouluilla lapsia ja nuoria on myös kannustettu suorittamaan ratsastus‐ ja hoitomerkkejä.
Suorituksia ovat vastaanottaneet ratsastuksenopettajat. Mahdollisuutena mini‐ ja perus‐
hoitomerkin suorittamiseen on ollut myös Nuori Suomi ‐ohjaajien järjestämät merkkikurssit.
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.
Lisäksi seuran juniorit ovat olleet kiitettävästi mukana seuran muussa toiminnassa, muun muassa
toimihenkilöinä kilpailuissa ja järjestämässä erilaisia tapahtumia. 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 6 kerran mittainen pilates‐kurssi, jota ohjasi Minna Lahdenkauppi. Kurssi oli
täynnä, ja siihen osallistui 18 henkilöä.

VALMENNUSTOIMINTA
Pohtiolammella ja Parvelan ratsastuskeskuksen, Ruusutarhan, Herttualan, Wääksyn ja Tavelan
maneeseilla sekä Herttualan ratsastuskoulun ja Wääksyn maastoesteradoilla valmentauduttiin
aktiivisesti koulu‐, este‐ ja kenttäratsastuksessa. 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.
Valmentajina toimivat kouluratsastuksessa Hanna Heiskanen (22 valmennuspäivää) ja Seppo Laine
(10 valmennuspäivää), esteratsastuksessa Marja ”Tytteli” Tetri‐Rantanen (10 valmennuspäivää)
sekä kenttäratsastuksessa Riina Eskola (11 valmennuspäivää + kilpailuharjoitukset Herttualassa) ja
Tuija Rosenqvist (2 valmennuspäivää). Lisäksi osana aikuisliikuntatoimintaa järjestettiin
fysioterapeutti Saara Uusitalon istuntatunteja (4 valmennuspäivää). Kouluvalmennukset olivat
erittäin suosittuja ja niitä järjestettiin aiempaa vuotta enemmän. Maastoestevalmennukset olivat
edelleen suosittuja ja myös estevalmennusten osallistujamäärät nousivat loppuvuotta kohti. Myös
muita estevalmennuksia tarjottiin, mutta niitä jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän
vuoksi. Osallistumiskertoja valmennuksiin oli noin 470 (viime vuonna noin 300), joten voidaan
todeta, että seuravalmennukset olivat erittäin suosittuja. Valmennusten suuren suosion vuoksi
valmennusbudjettia nostettiin vuoden aikana.
Kesällä 2013 Kangasalan Ratsastajat valittiin SRL:n Talent Program ‐ohjelman pilottiseuraksi
kaudelle 2013–2014. Talent Program on juniori‐ ja nuorille ratsastajille suunnattu tavoitteellista
kilparatsastusta kehittävä ohjelma ja seuran Talent‐valmentajina toimivat Hanna Heiskanen ja
Marja Tetri‐Rantanen. Talent‐valmennukset käynnistettiin syksyllä 2013 estevalmennusten osalta
ja syksyllä Talent‐ohjelmaan osallistui 5 ratsukkoa.
Hanna Heiskasen kouluvalmennuksiin liittyen järjestettiin 2 oppimispäivää valmennettaville.
Oppimispäiviin osallistui yhteensä 22 henkilöä.
Katilan hallinnoimilla Ruusutarhan ratsastusalueilla oli kevättalvella 2013 torstaisin seuran vuoro.
Tämä mahdollisti jäsenistölle tilojen käytön veloituksetta kyseisenä viikonpäivänä ja
seuravalmennusten järjestämismahdollisuuden Ruusutarhalle. Ruusutarhalle toimitettiin seuran
harjoitusestekalustoa jäsenistön käyttöön. Vastineeksi käyttövuorosta Katilan Ratsutilan asiakkaat
saivat ratsastaa Pohtiolammen kentällä veloituksetta (normaalisti kenttämaksu 4 € per ratsukko
per kerta).

Kangasalan Ratsastajat ry
Toimintakertomus 2013

HUOMIONOSOITUKSET JA RATSASTUSMERKIT
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 30.11.2013
Kangasalan Pirtillä. Pronssimerkin sai kilpailusuorituksen mukaan Minna Kotilainen.
Lisäksi huomioimme pikkujoulugaalassa useita aktiivisesti seuran toimintaan osallistuneita
henkilöitä, ja palkitsimme heidät diplomein.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Seura osallistui YIT:n 100 hyvää tekoa ‐hankkeeseen, jossa seura anoi Pohtiolammelle
maastoesteen rakentamiseen apua. Seuran anomus sai yli 500 facebook‐tykkäystä, ja YIT toteutti
hankkeen keväällä 2013. Hankkeen tiimoilta järjestettiin Pohtiolammen Ratsastuskeskuksessa
talkoopäivä 7.6.2013, missä ahkerien talkoolaisten lisäksi YIT:n kaivinkone teki töitä 12.5 tuntia.
Päivän aikana kaivettiin 90 metriä uusia salaojaputkiea kentän reunoille, rakennettiin komea
maastoeste sekä korjattiin turvalliseksi yksi maastoeste. Lisäksi poistettiin kiviä verryttely‐ ja
käsihevosalueelta ja yksi vanha maastoeste pysäköintialueen reunalta sekä tasattiin
pysäköintialue.
Kangasalan kunnan toiminta‐avustus Kangasalan Ratsastajille kaksinkertaistui vuodelle 2013. Myös
Luopioisten säästöpankkisäätiö tuki Kangasalan Ratsastajia avustamalla seuraa uusien kouluaitojen
hankinnassa.

