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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
YLEISTÄ
Kangasalan Ratsastajien toiminta jatkui tuttuun tapaan aktiivisena vuonna 2017. 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 Tanja
Papinsaari.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2017 oli seuraavanlainen:
Varsinaiset jäsenet
Ari Eriksson (varapuheenjohtaja)
Miia Kirjavainen
Anna Rahkonen (o.s. Moilanen)
Sara Akineri
Sonja Leskinen
Anna Heikkinen

Varajäsenet
Tanja Papinsaari
Johanna Ljungqvist
Niko Aaltonen
Aira Hirvonen

Rahastonhoitajana toimi Ulla Astola ja kirjanpitäjänä Tilitoimisto Tuovinen Ky.
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Toimikuntien vastaavat henkilöt
Buffettitoimikunta: Tiina Kivelä, Tanja Papinsaari
Tiedotustoimikunta: Aira Hirvonen
Nuoriso- ja harrastetoimikunta: Hallitus yhteisesti
Kalustovastaava: Eeva Laurila (kanslia), buffettitoimikunta (buffetti), Ari Eriksson, Oiva Viitanen,
Niko Aaltonen (kilpailukalusto ja äänentoisto)
Kilpailutoimikunta: Eeva Laurila, Sonja Leskinen, Ari Eriksson, Sara Akineri, Anna Rahkonen
Kilpailuluvat: Miia Kirjavainen
Valmennustoimikunta: Anna Heikkinen, Miia Kirjavainen, Johanna Ljungqvist
Mainosmyynnistä vastaava: Hallitus yhteisesti
Sähköpostiringin pyörittäjä: Tiedotustoimikunta
Kilpailujen tulosseuranta ja bonuspisteiden seuranta: Anna Rahkonen (kilpailut), Miia Kirjavainen,
Eeva Laurila (bonuspisteet)
Huvitoimikunta: Sara Akineri, Sonja Leskinen, hallitus yhteisesti
Oheisliikuntavastaava: Hallitus yhteisesti
Pohtiolampi-toimikunta: Oiva Viitanen, Ari Eriksson
Talkoo- ja toimihenkilöohjaus: Minna Kotilainen

KOKOUSTOIMINTA
Seuran sääntömääräisiä kokouksia pidettiin kaksi, kevätkokous 28.3.2017 ja syyskokous
20.11.2017. Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Lisäksi toimikunnat kokoontuivat
tarvittaessa pitämään omia vapaamuotoisia kokouksiaan suunnitellen tulevaa toimintaa.

JÄSENISTÖ
Jäsenmäärä tänä vuonna oli 540 (vuonna 2016 oli 551 jäsentä), millä Kangasalan Ratsastajat on
Suomen viiden suurimman ratsastusseuran joukossa. Jäsenmäärä pysyi jotakuinkin edellisen
vuoden tasolla, mikä on positiivinen asia liiton jäsenmäärän negatiivinen kehitys huomioiden.
Jäsenjakauma on hieman muuttunut nuorempaan suuntaan, seniorijäsenten määrä on hieman
laskenut samalla kun juniorijäsenten määrä on kasvanut.
Jäsenjakauma:

Seniorijäseniä 282
Perhejäseniä (seniori) 45
joista naisia 269
joista naisia 33
ja miehiä 13
ja miehiä 12
Juniorijäseniä 185
Perhejäseniä (juniori) 27
joista tyttöjä 184
joista tyttöjä 26
ja poikia 1
ja poikia 1
Kunniajäseniä 1: kunniapuheenjohtaja Jyrki Kiviaho. Vuoden 2017 lopussa kutsuttiin kunniajäseneksi Jukka-Pekka Leskinen.
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KILPAILUTOIMINTA
Seuran ja jäsentallien järjestämä kilpailutoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan aktiivisena.
Perinteeksi muodostuneita 1-tason estekilpailuita, ”keskiviikkokilpailuita”, järjestettiin tänä
vuonna kahdet. Ensimmäiset järjestettiin toukokuun alussa juuri ennen ensimmäisiä 2-tason
estekilpailuita, ja toiset pidettiin kesäkuussa vähän ennen juhannusta. Kolmas kilpailu päätettiin jo
etukäteen jättää pitämättä, sillä heinäkuun kilpailua on aiempina vuosina vaivannut iso
toimihenkilöpula. Näiden lisäksi heinäkuussa järjestettiin yksi 1-tason maastoratsastuskilpailu
taitoarvostelulla. Kilpailussa järjestettiin kaksi nuorten hevosten luokkaa (Nuorten hevosten Avant
Trophy –sarjakilpailu) sekä kaksi kaikille avointa luokkaa. Seuranmestaruuksista kilpailtiin
viimevuotiseen tapaan jo elokuussa sekä koulu- että esteratsastuksessa. Koulumestaruuskilpailu
pidettiin omana kilpailunaan aikataulusyistä, mutta estemestaruudet ratkottiin 2-tason
estekilpailun yhteydessä.
2-tason kilpailuita järjestettiin vuonna 2017 yhteensä neljä kappaletta, joista yksi koulu- ja kolme
esteratsastuksessa. Lisäksi 3-tason koulu- ja kenttäkilpailuiden yhteydessä tarjolla oli myös luokkia
D-lisenssillä kilpaileville. 2-tason estekilpailuissa järjestettiin Luopioisten Säästöpankkisäätiön
sponsoroima AitoTaito-cup, joka oli esteratsastuksen pienimuotoinen sarjakilpailu tasolla 90 cm ja
taitoarvostelulla. Kilpailussa oli yhteensä kolme osakilpailua, ja kolme eniten pisteitä kerännyttä
ratsukkoa palkittiin stipendein.
3-tasolla järjestettiin aiemmista vuosista poiketen kahden estekilpailun sijaan kaksipäiväinen
koulukilpailu, sekä perinteinen elokuun kenttäkilpailu. 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
8 luokkaa. Kilpailu keräsi odotettua suuremman osallistujamäärän, ja oli myös järjestelyiltään
kaikin puolin erittäin onnistunut. Sekä tuomarit että kilpailijat kiittivät hyviä järjestelyitä, ja
rohkaisivat järjestämään vastaavan tapahtuman myös seuraavana vuonna.
Kilpailukauden toinen päätapahtuma oli elokuun lopussa järjestetty kaksipäiväinen 3-tason
kenttäratsastuskilpailu. Kilpailussa oli tarkoitus pitää kenttäkilpailuluokat tasoilla 60 cm – vaativa
B, mutta vaativa B –luokka jouduttiin lopulta perumaan osallistujapulan vuoksi. Tähän vaikutti
suurelta osin kansainvälinen kilpailukalenteri, johon ei oltu osattu varautua omaa kilpailupäivää
päätettäessä. Kilpailun suunnittelu- ja valmistelutyö alkoi jo kevättalvella, ja viimeiset viikot ennen
kilpailua olivat työntäyteisiä, kun kilpailupaikkoja siivottiin ja valmisteltiin ja esteitä ja muuta
kilpailukalustoa siirrettiin paikoilleen. Kilpailu sai jälleen kiitosta sujuvuudestaan niin kilpailijoilta
itseltään kuin ulkopuolisilta toimihenkilöiltäkin, joten viikonloppu oli oikein onnistunut.
Viikonlopun osallistujamäärä jäi kuitenkin ennakoitua pienemmäksi, mikä osaltaan vahvisti
päätöstä pitää tulevana vuonna välivuosi kenttäkilpailuiden järjestämisestä. Välivuoden aikana
ehditään myös huoltaa ja uusia maastoratojen pohjia tulevia vuosia ajatellen.
Kilpailuissa pyrittiin kaikenkaikkiaan palkitsemaan osallistujia siististä ratsastuksesta ja hyvästä
hevosmiestaidosta. AitoTaito-cupissa ja 1-tason maastoestekilpailussa käytettiin arvostelu-
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menetemänä taitoarvostelua. Lisäksi yhdessä 2-tason estekilpailussa jaettiin jokaisessa luokassa
ylimääräinen palkinto yhdelle hyvää hevosmiestaitoa osoittaneelle osallistujalle, ja elokuun
kenttäkilpailussa 2-tason luokissa jaettiin luokkapalkintojen lisäksi myös taitopalkinto.
Lähtöjä seuran järjestämissä ratsastuskilpailuissa oli yhteensä 1059 kpl, mikä on hieman enemmän
verrattuna edellisvuoteen (998). Kilpailukalenterin rohkea muokkaaminen sai edellisvuonna
pudonneen starttimäärän takaisin nousuun. Edelleen suurin kysyntä on alemman tason
estekilpailuille ja niissä erityisesti alle metrin luokille. Myös kouluratsastuksessa 2-tason luokat
ovat usein suuria. 1-tason lähtöjen määrä putosi hieman edellisvuodesta, kun taas 2-tason
starttien määrä kasvoi yli sadalla startilla. 3-tason starttien määrä pysyi suurinpiirtein ennallaan.
Lähdöt kilpailuissa jakautuivat seuraavasti:
Laji
Esteratsastus
Esteratsastus
Kouluratsastus
Esteratsastus
Kouluratsastus
Maastoratsastus
Esteratsastus
Kouluratsastus
Esteratsastus
Kenttäratsastus

Taso
1
1-2
1-2
1
2-3
1
1-2
1
1-2
1-3

Pvm
3.5.2017
7.5.2017
25.5.2017
7.6.2017
1.–2.7.2017
15.7.2017
23.7.2017
12.8.2017
13.8.2017
26.–27.8.2017

Yhteensä
joista

Lähtöjä luokissa
82
131
86
110
190
59
156
28
139
78
1059

1-tasolla
2-tasolla
3-tasolla

495
480
84

kouluratsastuksessa
esteratsastuksessa
kenttäratsastuksessa

304
618
137

Näiden lisäksi seuran jäsenten talleilla järjestettiin runsaasti 1-tason kilpailuita ja rataharjoituksia
sekä este- että 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 169 ratsukkoa, eli
suunnilleen saman verran kuin edellisvuonnakin (vuonna 2016: 175 ratsukkoa). Vain 1-tasolla
kilpailleista ratsukoista kaikki eivät kuitenkaan ilmoita tuloksiaan, joten todellisuudessa
kilpailijoiden määrä oli luultavasti vielä tätäkin suurempi. Rankingin voitti muutaman aiemmankin
vuoden nimiinsä kuitannut Netta Pekkinen ponillaan Braveheart II.

Kangasalan Ratsastajat ry
Toimintakertomus 2017
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 tarjoamien koulutusten lisäksi oman
seuran toimesta toukokuussa (yksi koulutustilaisuus jossa noin 10 osallistujaa).
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
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. Kenttäkilpailun yhteydessä maastoestetuomareille järjestettiin oma erillinen
koulutustilaisuutensa.
Seura järjesti helmikuussa oman seurakehityspäivän, johon osallistui hallituksen ja eri toimikuntien
jäseniä yhteensä noin 15 henkilöä. Tilaisuudessa pohdittiin mm. valmennustoiminnan
kehittämistä. Ruokailun jälkeen käytiin vielä Särkänniemen SuperParkissa, missä mukaan liittyi
myös toistakymmentä junioria.

TOIMIHENKILÖT
Seurassamme on lisenssin omaavia toimihenkilöitä:
- 6 estetuomaria, joista 1 A-puheenjohtajatuomari ja 1 alue-puheenjohtajatuomari
- 2 estetaitotuomaria
- 2 C-ratamestaria
- 2 B-kenttätuomaria
- 2 stewardia, joista toinen lajistewardi koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa
- 1 maastoradan suunnittelija
Heinäkuussa koulukilpailun yhteydessä järjestettiin IVK-koulutuomarikurssin koearvostelu, johon
osallistui ja jonka läpäisi kolme seuran jäsentä, joten tulevana vuonna seuralla on myös kolme
omaa IVK-koulutuomaria. Lisäksi kolme seuran jäsentä osallistui loppuvuodesta stewardikurssille,
tavoitteena saada stewardioikeudet tulevan vuoden aikana.
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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).
Kesän 2017 aikana jatkettiin edelleen estekaluston kunnostustyötä. Loppukaudesta tehdyn
kalustoinventaarion myötä tehtiin suunnitelma seuraavalle vuodelle kilpailukaluston
vaiheittaisesta uusimisesta. Myös maastoesteiden rakentaminen ja kunnostus jatkuivat vuonna
2017. Kesän 2017 aikana Pohtiolammen kentän aitojen ympäristöä siistittiin ja veden valumista
kentältä pois tehostettiin kaivamalla aitojen alta ylimääräinen ja heinää ja pajukkoa kasvanut maaaines pois. Tämän hyöty nähtiin heti heinäkuun koulukilpailun yhteydessä, jolloin alkuviikosta
uima-allasta muistuttanut kenttä oli kilpailuiden alkaessa jo täysin priimakunnossa.
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 koulu- ja kenttäkilpailun järjestämisessä talkoolaisia
tarvitaan valtava määrä ennen kilpailua, sen aikana ja myös kilpailun jälkeen. Molemmat
tämänvuotiset isot kilpailutapahtumat keräsivät kiitosta järjestelyiden sujuvuudesta ja
toimihenkilöiden avuliaisuudesta, mistä kiitos kuuluu jokaiselle mukana olleelle.
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.
Talkoolaisille järjestettiin syksyllä kiitostapahtuma, missä seura kustansi kaikille halukkaille kauden
aikana talkoisiin osallistuneille ilmaisen pakohuonepelin. Mukana oli jäseniä aina junioreista
lähtien, ja tiimityö myös tässä jännittävässä ympäristössä osoittautui juuri niin toimivaksi kuin mitä
se oli kilpailuidenkin aikana. Pelin jälkeen halukkaat lähtivät vielä syömään ravintolaan.

KILPAILIJOIDEN EDUSTUSTOIMINTA
Kaudella 2017 kilpailijamme keräsivät runsaasti sijoituksia 1-tasolta aina 5-tasolle asti, koulu-,
rataeste- ja kenttäratsastuksessa.
Kouluratsastuksessa kilpailevien seuran jäsenten määrä on ollut selvässä kasvussa, ja yhä useampi
ratsukko kilpailee vähintään 3-tasolla. Karla Rasilainen hevosellaan Tara Felicity voitti Ypäjän
kisaviikolla järjestetyn kouluratsastuksen Junioriderbyn, ja Netta Pekkinen ponilla Braveheart II
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nappasi sijoituksen toisesta Poniderbyn osakilpailusta. Aluemestaruuksissa KaRalle oli tarjolla
suorastaan mitalisadetta, kun ensin henkilökohtaisista mestaruuksista hopeamitalin toivat kotiin
ponimestaruusluokassa Netta Pekkinen ja Braveheart II, juniorimestaruusluokassa Karla Rasilainen
ja Tara Felicity sekä suomenhevosmestaruusluokassa Kaisu Rukko ja Vilinän Voitto. Seuraavan
päivän joukkuemestaruuskilpailussa ratsukot Netta Pekkinen – Braveheart II, Nina Iivonen – Justice
Friend, Karla Rasilainen – Henry II ja Kaisa Väistö – Quartus, tekivät kaikki huikean hienot
suoritukset ja voittivat Hämeen alueen koulumestaruuskultaa.
Esteratsastuksessa 3-tasolla Kangasalan Ratsastajia edusti myös useampi ratsukko. Kaisla Kivistö
osallistui ponillaan Jingelbel van de Delthoeve Helsinki International Horse Shown kansallisiin Pony
Tour-luokkiin. Aluemestaruuksissa Heidi Kulo ja Vieskerin Vinha voittivat kultaa
aikuismestaruusluokassa, ja Sanja Säpyskä hevosella Paulien NLD otti taitomestaruushopeaa.
Hämeen seura-joukkueiden estemestaruuskilpailuun osallistunut, melko kokematon joukkue
(Jerica Lindroos – Bonaparte II, Johanna Painilainen – Zamigo, Elina Malkamäki – Emil III ja Sanja
Säpyskä – Paulien NLD) oli kilpailussa kuudes, mikä antaa lupauksia tuleville vuosille.
Kenttäratsastuksessa seuran edustajia kilpaili sijoittuen 1-3 tasoilla.
Kilpailulisenssejä oli seuran jäsenistöllä seuraavasti: Kansainvälisiä B-lisenssejä 1, A-lisenssejä 25,
D-lisenssejä 45 ja E-lisenssejä 80. Näin ollen jonkun tason kilpailulisenssi oli yhteensä 151 seuran
jäsenellä (vuonna 2016: 155), mikä on noin 28 % kokonaisjäsenmäärästä.

MUU EDUSTUS
Seuramme jäsen Ari Eriksson toimi liiton seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän jäsenenä sekä
aluehallituksessa varajäsenenä. Lisäksi seuramme on ollut hyvin edustettuna 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 sekä
toimihenkilötehtäviin ilmoittautuminen hoidettiin sivujen kautta. Sivuja päivitettiin aktiivisimpaan
kesäaikaan lähes päivittäin, ja myös talvikaudella sivut pysyivät aktiivisina.
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Seuran virallisen Facebook-ryhmän jäsenmäärä lisääntynyt tasaista vauhtia ja ryhmään on liittynyt
jo yli 550 jäsentä (viime vuonna hieman alle 500). Facebook alkaakin olla seuran yksi
seuratuimmista ja tärkeimmistä tiedotuskanavista. 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.
Kilpailutiedotusta jatkettiin edelleen vuonna 2017. Isoimpien kilpailujen ja tapahtumien
ennakkotietoja lähetettiin Aamulehden Menot-palstalle, sekä Kangasalan Sanomien
seuratoiminta-palstalle.
Kenttäkilpailuista
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. Seuran
Facebook-sivuille perustettiin oma tapahtuma, johon päivitettiin kilpailupäivien tunnelmia.
Kilpailutiedotuksen tehostamista rajoitti lähinnä toimihenkilöpula, joka pakotti tiedotuksesta
vastaavat henkilöt usein muihin tehtäviin.

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 HeppaHubaatapahtuman 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 hevosten ja ponien Match Showta
ja vikellysesitystä. Tapahtumaa oli seuraamassa noin 200 henkilöä. Tapahtuma järjestettiin vuonna
2017 osana Kangasalan kunnan Lasten Löytöretki –viikkoa.
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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.
Helmikuussa seurakehityspäivän yhteydessä järjestettiin seuran yhteinen tapahtuma SuperParkliikuntapuistossa, mikä keräsi suosiota erityisesti juniorijäsenten keskuudessa.

VALMENNUSTOIMINTA
Kesäkaudella seuran valmennustoiminta keskittyi Pohtiolammen ratsastuskeskukselle, ja
talvikaudella lähiseudun maneeseille (mm. Tavelan, Wääksyn, Suomatkan ja Kautialan maneesit).
Lisäksi Herttualan ratsastuskoulun ja Wääksyn maastoesteradoilla valmentauduttiin kesäaikana.
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 (18 valmennuspäivää), Tiina Tarkkala
(1 valmennuspäivä) ja Håkan Wahlman (4 valmennuspäivää) ja esteratsastuksessa Marja ”Tytteli”
Tetri-Rantanen (11 valmennuspäivää) sekä Piritta Eriksson (4 valmennuspäivää). Kenttäratsastajien
valmentautumista oman valmentajan ohjauksessa Kangasalan alueen maastoesteradoilla tuettiin
ratamaksutuen muodossa. Valmennuskertojen ja valmennuksiin osallistuneiden ratsukoiden
määrä laski jonkun verran edellisestä vuodesta edelleen ja osallistumiskertoja kaikkiin
valmennuksiin oli noin 300 (viime vuonna 430). Tämä selittyy osin syksyn kouluvalmennusten
valmentajatilanteen tilapäisillä muutoksilla. Estevalmennuksissa osallistumiskertojen trendi on
ollut jopa aavistuksen nouseva.
SRL:n Talent Program -ohjelman mukainen valmennustoiminta jatkui Kangasalan Ratsastajissa
edelleen vahvasti vuonna 2017. Talent Program on juniori- ja nuorille ratsastajille suunnattu
tavoitteellista kilparatsastusta kehittävä ohjelma ja seuran Talent-valmentajina toimivat Hanna
Heiskanen ja Marja Tetri-Rantanen. Talent-ohjelmaan osallistui esteratsastuksessa keväällä 9 ja
syyskaudella 8 ratsukkoa, ja kouluratsastuksessa keväällä 8 ja syksyllä 8 ratsukkoa. Talentohjelmaan kuuluu ratsastusvalmennuksen lisäksi muuta harrastamista tukevaa toimintaa. Muuta
toimintaa toteutettiin vuonna 2017 yhdessä TRS:n kanssa. Tammikuussa järjestettiin Hanna
Heiskasen teoriapäivä ja helmikuussa ratsukoiden vanhemmille suunnattu ”Isien ilta” ja Håkan
Wahlmanin ohjasajoklinikka. Huhtikuussa talentit esittäytyivät Tampereen Hevoset-messuilla.
Marraskuussa talentit osallistuivat Talent-valmentaja Marja Tetri-Rantasen esteratsastusluennolle.
Lisäksi huhtikuussa Talent-valmentaja Hanna Heiskanen järjesti yrityksensä HH Training 15-
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vuotisjuhlat hyväntekeväisyystapahtumana, jossa kerättiin rahaa mm. talenteille. Tuotoilla tuettiin
vuonna 2017 seuraavia talent-tapahtumia: Toukokuussa retki Kyra Kyrklundin
kouluratsastusklinikalle, Ypäjä; lokakuussa Katri joogakurssi; joulukuussa retki NIKA Equestrian:lle
Espooseen Eevamaria Porthan-Broddellin luo.

HUOMIONOSOITUKSET JA RATSASTUSMERKIT
Kangasalan Ratsastajat muisti tänäkin ansiomerkein vapaaehtoistyössä ansioituneita jäseniään.
Merkit ja diplomit ojennettiin seuran syyskokouksessa 20.11.2017. Lisäksi kilpailuissa ja KaRa
rankingissa menestyneitä ratsukoita palkittiin syyskokouksessa diplomein.

MUUTA HUOMIOITAVAA
-

-

Kangasalan kunta myönsi 4000 euron toiminta-avustuksen Kangasalan Ratsastajille.
Pohtiolammen kentälle tuotiin jälleen kesän ajaksi lantalava ja kentälle
lannankeruuvälineet, jotta lanta ei sekoitu hiekan joukkoon, ja kentän pohja pysyy näin
parempana
Pohtiolammen kentälle asennettiin loppukesästä ajastinkellolla toimivat valot, jotka
valaisevat kentän etuosan tehokkaasti. Tämän ansiosta kentän käyttökausi pitenee
huomattavasti.

