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TOIMINTAKERTOMUS 2013 
 
Vuosi 2013 oli Ratsastusseura Skara ry:n (ent. Karlvikin Ratsastajat) kahdeskymmenestoinen toimintavuosi. 
Toimintakaudella pidettiin kaksi sääntömääräistä vuosikokousta 9.3.2013 ja 25.11.2013  sekä 10 hallituksen 
kokousta ja kaksi hallituksen palaveria. 
 
Hallitus 2013 
Puheenjohtaja, kisavastaava  Karo Aarnio-Wihuri  
Varapuheenjohtaja   Hanna Seiro 
Sihteeri, kurssi-ja kisavastaava  Katariina Kyander  
Jäsensihteeri ja rahastonhoitaja  Seija Forsström 
Kurssi-ja kisavastaava   Mirka Granlund 
Ponikoulun edustaja   Erica Högman 
Ratsastuskoulun edustaja  Kati Kalliala 
Buffavastaava    Niina Lintala 
Tiedotusvastaava   Liisi Myllykangas 
Nuoriso- ja merkkivastaava  Janna Pietikäinen 
Varajäsenet    Ann-Sofi Tilus 
     Annika Wermundsen. 
 
Hevosjunioriedustaja   Jemina Malin  
Ponijunioriedustajat   Carolina Husu 
     Jenni Katajarinne 

 
Toiminnantarkastajana toimi Leena-Mari Lähteenmaa. 
 
JOHDANTO 
Ratsastusseura Skaran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää ratsastusharrastusta jäsentensä keskuudessa. 
Seura on järjestänyt toimintaa ja tapahtumia vuoden 2013 aikana tämän päämäärän mukaisesti. Seuran 
toiminnan pääpaino on ollut kilpailutoiminnassa, hevostaitokerhoissa ja jäsenten yhteisissä tapahtumissa, 
tempauksissa ja juhlissa.  
 
Seuran yhteistyöratsastuskoulu sijaitsee Helsingin Viikissä. Yhteistyötä tehdään myös Ratsastuskeskus 
Eriksnäsin (Sipoo) kanssa. Seura järjestää talleilla mm. ratsastuskilpailuja,  valmennuksia, hevostaitokerhoja 
ja keppihevosratsastusta.  
 
Koska seuran toimintaa ei enää ole Karlvikissä (Östersundomissa), seura päätti kevätkokouksessa 24.3.2012 
muuttaa nimensä Karlvikin Ratsastajat (lyhenne SkaRa) nimeksi Ratsastusseura Skara (lyhenne Skara).  
Seuran uusi nimi rekisteröitiin 30.1.2013.  
 
Seuran talous oli vakaa koko vuoden 2013. Varoja kerättiin jäsenmaksuilla, järjestämällä kilpailuja ja 
pitämällä buffettia. 
 
JÄSENSUHTEET 
Seuraan kuului 446 jäsentä, joista juniorijäseniä 292 ja seniorijäseniä 154. Jäsenistö koostuu monenlaisista 
ratsastuksen harrastajista. Suurin osa jäsenistöämme on Ratsastuskeskus Karlvik Oy:n tuntiratsastajia, mutta 
seuraamme edustaa myös kansallisen tason kilparatsastajia. Vuoden 2013 tavoitteena oli lisätä jäsenmäärää. 
Jäsenmäärä lisääntyi v. 2012 toimintakertomuksessa raportoidusta määrästä 19 jäsenellä.  
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VIESTINTÄ 
Seuran viestinnän painopiste oli seuran www-sivut, jotka ovat saavuttaneet vakaan aseman seuran 
tiedotuksessa ajantasaisena, nopeana ja helppona tiedotuskanavana. Hallituksen kuukausikatsaus julkaistaan 
myös www-sivuilla. Hallituksen jäsenet kirjoittavat sen vuorotellen. Niitä julkaistiin neljä. Skaralla on oma, 
julkinen ryhmä Facebookissa ja käytössä oli myös perinteisiä mainoksia ilmoitustauluilla erityisesti 
tapahtumista.   
 
Tiedotuksen tavoitteista toteutui laajasti seuran www-sivujen kehittäminen. Sivut ovat saaneet positiivista 
huomiota  ja aktiivinen sivujen päivittäminen tuo sivuille lukijoita. Myös seuran epävirallisempaan 
tiedotukseen ja keskusteluun on vakiintunut Facebook-ryhmää, jossa oli 152 jäsentä vuoden lopussa. 
Kuukausikatsauksia eikä jäsenkirjeitä ei laadittu suunniteltua määrää. Seuran toimiva www-tiedotus korvasi 
tämän. 
 
TAPAHTUMAT JÄSENILLE 
 
Seura järjesti vuonna 2013 seuraavat tapahtumat: 
17.2. Laskiaisrieha Viikissä (järjestettiin, mutta tapahtumassa ei ollut osallistujia) 
9.3. Ratsastuksenopettaja Terhi Laurilan luento hevosen hyvinvoinnista. (20 osallistujaa.) 
10.5. Vierailu Viikin eläinsairaalassa  (22 osallistujaa, täysi ryhmä) 
11.5. Osallistuminen Kepparikilometrit-tapahtumaan Vermon raviradalla (13 ratsukkoa ja vanhempia) 
31.8. Maneesijuhlat poninhoitajille ja tutorhoitajille yhdessä Viikin ponikoulun kanssa (35 hoitajaa, lisäksi 

12 tuutoria, joista useimmat myös yöpyivät maneesissa teltoissa) 
15.9. Seuran yhteinen retki katsomaan Hevoset Stadikalla –tapahtumaa ja kisoja. Aluekisojen järjestämiseen 

osallistuneet saivat lipun maksutta, muille myytiin lippuja seuran kautta 
30.11. Pikkujoulujuhlat Kurkimäen korttelitalossa (yli 100 osallistujaa), jossa luovutettiin vuoden aikana 

suoritetut ratsastusmerkit sekä kilpailutulosten perusteella anotut merkit 
21.12. Ponitallin pikkujoulut Viikin maneesissa yhdessä Viikin ponikoulun kanssa. Seura vastasi 

keppihevoskatrillista juhlassa. (n. 70-80 osallistujaa) 
 
Pikkujoulujuhlassa 30.11. jaettiin ratsastusmerkkejä ja palkintoja kuluneen vuoden aikana ansioituneille 
ratsastajille. Ratsastusmerkkejä jaettiin perusmerkin (19 kpl) , C-merkin (19 kpl), aikuisratsastusmerkin (1 
kpl)  ja A-merkin (4 kpl) hyväksytysti suorittaneille. Olimme anoneet SRL:n kilpailusuorituksiin perustuvia 
merkkejä seuramme ansioituneille ratsastajille. Pronssimerkin saivat Camilla Bäckström, Eeva Johansson, 
Neea Kalmi, Lotta Kuosmanen ja Jonna Mella.  Hopeamerkki myönnettiin Rakel Aarnio-Wihurille. 
Huomionosoituksena saavutetusta hopeasijasta Etelä-Suomen alueen henkilökohtaisessa nuorten ratsastajien 
esteratsastuksen aluemestaruuskisassa luovutimme korulahjan Camilla Bäckströmille. . Funny Express –rehti 
kilpailija –kiertopalkinto luovutettin Elsi Norhiolle. Seuran huomionosoitus usean vuoden ponikerhojen 
ohjaamisesta, seuran tapahtumien järjestämiseen osallistumisesta ja tallin hyvän hengen luomisesta luovutettiin 
Carolina Husulle ja Jenni Katajarinteelle. Viikin ponitallin opettajien esityksestä vuoden poniratsastajaksi 
valittiin Alma Näveri ja vuoden talliapulaiseksi  Julia Jäkärä 
 
Pääosin kaikki toimintasuunnitelmassa luetellut tapahtumat toteutettiin ja niissä oli runsaasti osallistujia. 
Suunnitelluista tapahtumista valjakkokisoissa vierailu ja totoravit Vermossa eivät toteutuneet, sen sijaan 
Hevoset Stadikalla ja Kepparikilometrit täydensivät tapahtumavalikoimaa. 
 
KILPAILUTOIMINTA 
 
Suunnitellut kilpailut pääosin toteutettiin. Seuran kilpailut aloitettiin Eriksnäsissä pääsiäiskisoilla, joissa 
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kilpailtiin koulu- ja esteratsastuksessa. Laakson kentällä järjestettiin aluetason esteratsastuskilpailut 25.5. 
Samalle viikonlopulle suunnittelemamme kouluratsastuskilpailut jouduimme perumaan, koska kisaan ei saatu 
tuomareita (samana päivänä kansalliset kouluratsastuskisat toisaalla).  Seuran koulu- ja estemestarit ratkottiin 
syyskaudella Eriksnäsissä. Suunnitellun kisakalenterin lisäksi  järjestettiin Viikin ponikoululla joululomakisat 
este- ja kouluratsastuksessa. Aluetason joukkuemestaruuskilpailuihin ei osallistuttu.  
 
Aluekilpailut 
25.5. Esteratsastus, Laakson ratsastusstadion, Helsinki 
 
Seurakilpailut Eriksnäsissä: 
29.3. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu,  kouluratsastusosuus  
30.3. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu, esteratsastusosuus 
28.9. Seuramestaruuskilpailu, kouluratsastus 
29.9. Seuramestaruuskilpailu, esteratsastus 
 
Seurakilpailut Viikin ponikoululla 
9.5. Hevoshullu keppihevoskisa 
3.7.  Hevoshullu kouluratsastuksen taitokisa  
3.8. Hevoshullu esteratsastuskisa  
 
Kilpailuharjoitukset Viikin ponikoululla 
28.12.  Joululoman rataharjoitus: esteratsastus 
29.12.  Joululoman rataharjoitus: kouluratsastus 
 
Seuramestarit 
Esteratsastuksen seuramestari 2013 oli Jenny Katajarinne ratsulla Silly Milly.  
Kouluratsastuksen seuramestari 2013 oli myös Jenny Katajarinne ratsulla Silly Milly. 
 
Kenttäratsastuksessa 2 ratsukkoa (Juho Lähteenmaa – Rumba III  ja Camilla Bäckström – Calvados II) 
kilpailivat kansallisella tasolla. Esteratsastuksessa kolme ratsukkoa (Rakel Aarnio-Wihuri – Anonymous,  Elsi 
Norhio – Centissimo, Camilla Bäckström – Calvados II) kilpailivat kansallisella tasolla. Kansallisen 
kilpailuluvan lunasti 6 ratsastajaa. Alueluvan lunasti 22  ratsastajaa. Seuratasolla Skaran ratsukoita kilpaili 
runsaasti.  
 
JUNIORITOIMINTA 
Junioritoiminta toteutui suunnitellusti. Järjestimme hevostaitokerhoja, keppihevoskerhoja ja hoitajien  
maneesijuhlan. 
 
Hevostaitokerhot 
Järjestimme hevostaitokerhot tasoihin tavoitteiden ja osallistujien iän mukaan. Näin jokaiselle hevostaidoista 
kiinnostuneelle löytyy sopiva ryhmä. Mini-Nappis on kerho 7-8 –vuotiaille ja vastaavasti Iso-Nappis on yli 8-
vuotiaille. Nappis-kerhoissa harjoitellaan SRL:n Perushoitomerkkiin kuuluvia asioita, eli tärkeimpänä 
satulointia ja suitsintaa ja ponin puhdistusta. Junnis-kerho on Perushoitomerkin suorittaneille, ja sen päätteeksi 
voi osallistua SRL:n Hoito I –merkin kokeeseen.  
 
Viikin ponikoululla kokoontui kevätkaudella kaksi Iso-Nappis-kerhoa, yksi Mini-Nappis-kerho ja yksi Junnis-
kerho. Jokaisessa kerhossa oli kaksi Nuori Suomi –koulutettua kerhonohjaajanuorta. Kevätkauden kerhoihin 
osallistui yhteensä 41 lasta. Syksyllä toimi kaksi Iso-Nappista ja yksi Junnis ja kerholaisia oli yhteensä 25.  
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Seuran hevostaitokerhoissa kevät- ja syyskaudella on suoritettu SRL:n hevostaitomerkkejä seuraavasti: 
Minimerkkejä 11, perushoitomerkkejä 28 ja Hoito I –merkkejä 10. Hevostaitomerkit jaettiin kevät- ja 
syyskauden päätteeksi kerhoissa. Kaikki Skaran jäsenet ovat saaneet suorittamansa hevostaito- ja 
ratsastusmerkit  maksutta.  
 
Keppihevoskerho 
Kevätkaudella jatkui seuran keppihevostoiminta kaudelle 2012-13 myönnetyn SLU:n seuratuen avulla. 
Alkuvuodesta pidettiin ratsastustunteja. Askarteluosiossa valmistettiin riimuja, suitsia ja loimia. Kevätkauden 
lopuksi pidettiin kepparien matkaratsastus- ja estevalmennuskurssi.. Estevalmennukset  pidettiin  Viikin 
ponikoulun kentällä ja niihin osallistui 13 keppariratsukkoa. Valmennuskurssin päätteeksi pidettiin 9.5. 
kepparien estekisat, joissa oli 17 ratsukkoa.  
 
Kepparien ohjelma kevätkausi 
27.1. – 3.3. ratsastustunnit ja leikkejä (4 kertaa)  
10.3. – 24.3. Askartelu. (3 kertaa) Kepparien loimia, riimu, suitset. 
14.4. Matkaratsastusta keppareilla Viikissä. 
21.4. – 5.5.Estetreenit (3 kertaa) 
 
Syksyllä kepparikerho järjesti mahdollisuuden uusille harrastajille tulla mukaan järjestämällä kepparien 
ompelukurssin. Uusia keppareita valmistui 4. Syksyn kepparitunneilla harjoiteltiin esteratsastusta, korkean 
koulun liikkeitä sekä harjoiteltiin katrilli, joka esitettiin sekä seuran pikkujoulujuhlassa että ponien 
pikkujoulussa. Syyskauden toimintaan osallistui 9 keppariratsukkoa sekä neljä ohjaajaa.  
 
KOULUTUS/VALMENNUS  
Koulutusta järjestettiin suunnitelman mukaisesti. Seura järjesti koulutusta jäsenistölleen pitämällä kaksi  
sääntökoulutus- ja aluelupakoetilaisuutta 9.3. sekä  23.3. Pääsiäiskisoissa järjestettiin perehdytystä ja 
harjoittelumahdollisuus toimihenkilöille. Nuori Suomi –kerhonohjaajakoulutukseen osallistui kolme seuran 
nuorta. Yksi hallituksen jäsen osallistui jäsensihteerikoulutukseen ja kaksi hallituksen jäsentä SRL:n 
kevätkokousviikonloppuun 19.-21.4. 
 
Seuran tukemia valmennuksia ei järjestetty. 
 
ORGANISOINTI/RESURSSOINTI ,  
Suunnitelman mukaisesti seurassa toimi hallituksen jäsenten vetäminä kilpailu- buffa- ja ponitiimit. 
Kilpailutiimissä toimivat Karo Aarnio-Wihuri, Mirka Granlund ja Katariina Kyander. Buffatiimiä veti Niina 
Lintala ja ponitiimiä Janna Pietikäinen. 
 
KALUSTO 
Keväällä järjestettiin seuran tunnuksilla varustetun okserin suunnittelukilpailu. Voittaneet ehdotukset tekivät 
Janica Söderling ja Kristina Auvinen. Okseria ei toteutettu toimintakaudella. Kepparitoimintaan teetettiin 
keppihevosesteiden puomit. Kepparipuomeja hankittiin 17, lankkuja 2 ja kavelettipaloja 6. Buffan käyttöön 
hankittiin nestekaasugrilli ja hallituksen käyttöön kannettava tietokone.  
 
YHTEISTYÖ RATSASTUSKOULUJEN KANSSA 
Seura osallistui kaikkiin Viikin ponikoulun järjestämiin tapahtumiin, mm. ponien pikkujoulut ja maneesijuhlat. 
Yhteistyö oli toimivaa ja seuran hallituksessa oli ratsastuskoulun edustaja. 
 
Ratsastusseura Skara ry   
hallitus 


