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TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 
Vuosi 2014 oli Ratsastusseura Skara ry:n (aiemmin Karlvikin Ratsastajat ry) kahdeskymmeneskolmas 
toimintavuosi. Toimintakaudella pidettiin kaksi sääntömääräistä vuosikokousta 23.3.2013 ja 13.11.2013 
sekä 10 hallituksen kokousta.  
 
Hallitus 2014 
Puheenjohtaja    Liisi Myllykangas  
Varapuheenjohtaja ja merkkivastaava Janna Pietikäinen 
Sihteeri     Mirka Granlund 
Jäsensihteeri     Annika Wermundsen 
Rahastonhoitaja   Nina Mannstén 
Nuorisovastaava   Hanna Seiro 
Valmennusvastaava   Leena-Mari Lähteenmaa 
Aluekisavastaava   Carola Lund 
Kisavastaava    Karo Aarnio-Wihuri 
Ponikoulun edustaja   Kristiina Hurmerinta 
Buffavastaava    Niina Lintala 
Varajäsen/kisatiimin jäsen  Ann-Sofi Tilus 
Varajäsen/kisatiimin jäsen  Katariina Kyander  
 
Junioriedustajat   Carolina Husu 
     Pihla Lehtinen 

Laura Simpura  
 

Toiminnantarkastajana toimi Heta Leskinen. 
 
JOHDANTO 
Ratsastusseura Skaran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää ratsastusharrastusta jäsentensä keskuudessa. 
Seura on järjestänyt toimintaa ja tapahtumia vuoden 2014 aikana tämän päämäärän mukaisesti. Seuran 
toiminnan pääpaino on ollut kilpailu- ja valmennustoiminnassa, hevostaitokerhoissa ja jäsenten yhteisissä 
tapahtumissa ja juhlissa.  
 
Seura tekee tiivistä yhteistyötä Ratsastuskeskus Karlvik Oy:n Viikissä sijaitsevan ponikoulun sekä Sipoossa 
sijaitsevan Eriksnäsin Ratsastuskeskus Oy:n kanssa. Seura järjestää talleilla mm. ratsastuskilpailuja, 
valmennuksia, hevostaitokerhoja ja keppihevosratsastusta.  
 
Seuran talous oli vakaa koko vuoden 2014. Varoja kerättiin jäsenmaksuilla, järjestämällä kilpailuja ja 
pitämällä buffettia. Seura sai myös Helsingin kaupungin Liikuntaviraston myöntämää toimintatukea 
2121,87 euroa. 
 
JÄSENSUHTEET  
Seuraan kuului 454 jäsentä, joista juniorijäseniä 291 ja seniorijäseniä 163. Jäsenmäärä on hieman kasvanut 
vuoden aikana. Jäsenistö koostuu monenlaisista ratsastuksen harrastajista. Suurin osa jäsenistöämme on 
Ratsastuskeskus Karlvik Oy:n tuntiratsastajia, mutta seuraamme edustaa myös kansallisen tason 
kilparatsastajia.  
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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 ajankohtaisista asioista 
kertova ”Seuran katsaus” julkaistaan myös www-sivuilla. Hallituksen jäsenet kirjoittavat sen vuorotellen ja 
niitä julkaistiin vuonna 2014 kahdeksan. Skaralla on oma, julkinen ryhmä Facebookissa ja käytössä oli myös 
perinteisiä mainoksia ilmoitustauluilla erityisesti tapahtumista. Www-sivujen jäsensivuja hallitus käytti 
dokumenttien arkistointiin sekä omana informointikanavana.  
 
Www-sivut ovat saaneet positiivista huomiota ja aktiivinen sivujen päivittäminen tuo sivuille lukijoita. 
Myös seuran epävirallisempaan tiedotukseen ja keskusteluun on vakiintunut Facebook-ryhmää, jossa oli 
171 jäsentä vuoden lopussa. Jäsenkirjeitä lähettiin koko jäsenistölle kaksi kappaletta, toinen alkuvuodesta, 
toinen syksyllä. Seura lähettää jäsenkirjeet sähköisesti.  
 
TAPAHTUMAT JÄSENILLE 
 
Seura järjesti vuonna 2014 seuraavat tapahtumat: 
23.3. Kengitysseppä CEF Thomas von Troil luennoi kengityksestä, sen merkityksestä sekä toteutuksesta.  
20.9. Maneesijuhlat poninhoitajille ja tutorhoitajille yhdessä Viikin ponikoulun kanssa  
31.10. Kiitosjuhla Ypäjän toimihenkilöille Puotilan kartanon pehtoorin tuvassa  
14.11. Kiitosjuhla Ypäjän junnutoimihenkilöille, hohtokeilaus ja Rax 
29.11. Pikkujoulujuhlat Kurkimäen korttelitalossa (125 osallistujaa), jossa luovutettiin vuoden aikana 

suoritetut ratsastusmerkit, kilpailutulosten perusteella anotut merkit sekä muut palkitsemiset ja 
huomionosoitukset 

22.12. Ponitallin pikkujoulut Viikin maneesissa yhdessä Viikin ponikoulun kanssa. Seura vastasi kahdesta 
keppihevoskatrillista juhlassa. 

 

MERKKISUORITUKSET JA HUOMIONOSOITUKSET 
 
Pikkujoulujuhlassa 29.11. jaettiin ratsastusmerkkejä ja palkintoja kuluneen vuoden aikana ansioituneille ratsastajille. 
Ratsastusmerkkejä jaettiin perusmerkin (34 kpl), C-merkin (18 kpl) ja B-merkin (3 kpl) hyväksytysti suorittaneille. 
Olimme anoneet SRL:n kilpailusuorituksiin perustuvia merkkejä seuramme ansioituneille ratsastajille. Pronssimerkin 
saivat Ninni Autio, Kristina Auvinen, Claudia Ein, Linda Ekroth, Istvan Kovacs, Matleena Lappalainen, Maria Lönnberg 
ja Eeva-Roosa Niiniaho.   

 

Erityisistä ratsastusansioista palkittiin korulahjalla Kristina Auvinen (Proud Flash, Kansallinen Powercupin 
finaali. 6. sija) ja Jenni Katajarinne (Silly Milly, Etelä-Suomen alueen aluerankingin kenttäratsastuksen 
poniratsukoiden voittaja 2013, ranking-sijoitus julkaistu vuonna 2014). Fanny express - rehdin kilpailijan 
kiertopalkinto luovutettiin Maria Lönnbergille.  

Suomen Ratsastajainliiton pronssiset ansiomerkit myönnettiin Karo Aarnio-Wihurille, Noora Lambergille ja 
Janna Pietikäiselle. 

Viikin ponitallin opettajien esityksestä vuoden poniratsastajaksi valittiin Anni Kivi ja vuoden talliapulaiseksi 
Peppi Strandberg. 

Erityispalkinnon innostuneesta ja sitoutuneesta kerhonohjaamisesta ja kisajärjestelyistä saivat 
keppihevosohjaajat Aliina Halme ja Pulmu Pietikäinen. 
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KILPAILUTOIMINTA 
 
Toimintasuunnitelmassa kilpailut olivat yksi painopistealue. Usean vuoden tauon jälkeen järjestettiin 
Ypäjällä 17.8. aluekenttäkisat, joissa oli yli 100 osallistujaa.  Kilpailuista tuli hyvää palautetta. 
 
Seurakilpailut aloitettiin Eriksnäsissä yhdistetyillä pääsiäiskisoilla ja seuran koulu- ja estemestarit ratkottiin 
lokakuussa Eriksnäsissä. Viikin ponikoululla järjestettiin Hevoshullukisoja sekä joululomakisat este- ja 
kouluratsastuksessa. Aluetason joukkuemestaruuskilpailuihin esteratsastuksessa osallistuttiin 7.9.2014.   
 
Aluekilpailut 
17.8. Kenttäratsastus, Ypäjän hevosopisto, Ypäjä 
 
Seurakilpailut Eriksnäsissä: 
18.4. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu, kouluratsastusosuus  
19.4. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu, esteratsastusosuus 
4.10. Seuramestaruuskilpailu, kouluratsastus 
5.10. Seuramestaruuskilpailu, esteratsastus 
 
Seurakilpailut Viikin ponikoululla 
29.5. Hevoshullu keppihevoskenttäkisa 
30.6.  Hevoshullu kouluratsastuksen taitokisa  
1.7. Hevoshullu esteratsastuskisa  
 
Kilpailuharjoitukset Viikin ponikoululla 
22.12.  Joululoman rataharjoitus: esteratsastus 
28.12.  Joululoman rataharjoitus: kouluratsastus 
 
Hevostaitokilpailut 
7.12.  Hevoshullu hevostaitokilpailu Viikissä  
 
Seuramestarit 
Esteratsastuksen seuramestari 2014 oli Claudia Ein ratsulla Orchid's Starwin.  
Kouluratsastuksen seuramestari 2014 oli myös Claudia Ein ratsulla Orchid's Starwin. 
 
Kansallinen kilpailulupa on kahdeksalla seuramme ratsastajalla ja aluelupa 22 ratsastajalla. Seuratasolla 
Skaran ratsukoita kilpaili runsaasti.  
 
JUNIORITOIMINTA 
Junioritoiminta toteutui suunnitellusti. Järjestimme hevostaitokerhoja, keppihevoskerhoja ja hoitajien 
maneesijuhlan. 
 
Hevostaitokerhot 
Järjestimme eritasoisia hevostaitokerhoja tavoitteiden ja osallistujien iän mukaan, jolloin jokaiselle 
hevostaidoista kiinnostuneelle löytyy sopiva ryhmä. PP pikkuponit – kerho on kerho 7-8 – vuotiaille ja 
vastaavasti Nappis yli 9-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.  
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Viikin ponikoululla kokoontui kevätkaudella kaksi Nappis-kerhoa, kaksi PP – kerhoa ja yksi Junnis-kerho. 
Jokaisessa kerhossa oli kaksi Nuori Suomi – koulutettua kerhonohjaajanuorta. Kevätkauden kerhoihin 
osallistui yhteensä 29 lasta. Syksyllä toimi kaksi Nappista ja yksi Junnis ja kerholaisia oli yhteensä 29.  
 
Kerhoja ohjaavat SRL:n kerhonohjaajakoulutuksen käyneet nuoret. Vuonna 2014 koulutettiin kuusi uutta 
ohjaajaa. 
 
Seuran hevostaitokerhoissa kevät- ja syyskaudella on suoritettu SRL:n hevostaitomerkkejä seuraavasti: 
Minimerkkejä 1, perushoitomerkkejä 34 ja Hoito I – merkkejä 15. Hevostaitomerkit jaettiin kevät- ja 
syyskauden päätteeksi kerhoissa. Kaikki Skaran jäsenet ovat saaneet suorittamansa hevostaito- ja 
ratsastusmerkit maksutta.  
 
Keppihevoset 
Kevätkaudella 26.4. - 24.5. järjestettiin estevalmennuskurssi keppihevosratsukoille. Kurssille osallistui 8 
ratsukkoa, jotka pääsivät harjoittelemaan myös maastoesteitä tallin ympäristöön tehdyllä maastoradalla. 
Kurssin jälkeen järjestettiin keppariratsukoiden sovellettu kenttäkilpailu, johon osallistui 20 ratsukkoa. 
Kilpailusta julkaistiin reportaasi Hevoshullu-lehdessä.  Syyskaudella keppihevoskerhossa oli uusien 
kepparien ompelua ja katrillikurssi. Kurssille osallistui 9 ratsukkoa, ja seuran pikkujouluissa 29.11. nähtiin 
kurssilaisten suunnittelema ja esittämä katrilli keppihevosille. Uusintaesitys oli tallin joulujuhlassa, jossa 
lisäksi keppariohjaajat ja -koutsit esittivät oman katrillinsa.  
 
Seura hankki hevostaitokerhojen käyttöön ison mustan puuponin, säkäkorkeus 141 cm, joka järjestetyn 
nimikisan tuloksena sai nimekseen Flicka.  
 
KOULUTUS  
Seura järjesti koulutusta jäsenistölleen pitämällä sääntökoulutus- ja aluelupakoetilaisuuden 15.2.  
Pääsiäiskisoissa järjestettiin perehdytystä ja harjoittelumahdollisuus toimihenkilöille. Ypäjän 
aluekenttäkisoissa oli noin 60 vapaaehtoista toimihenkilöä, jotka perehdytettiin tehtäviinsä. SRL:n 
kerhonohjaajan peruskurssille osallistui kuusi seuran nuorta.  
 
VALMENNUS 
Valmennustoiminta oli aktiivista. Eriksnäsissä järjestettiin kaksi rataharjoitusta kevätkaudella ja kolme 
syyskaudella. Rataharjoituksissa oli runsaasti osallistujia.  
8.2. Rataharjoitus kouluratsastuksessa 
15.3.  Rataharjoitus kouluratsastuksessa 
22.11. Rataharjoitus kouluratsastuksessa 
30.11. Rataharjoitus esteratsastuksessa 
13.12. Rataharjoitus kouluratsastuksessa 
 
Lisäksi järjestettiin Eriksnäsissä 27.–28.12. Seppo Laineen kaksipäiväinen valmennustapahtuma, jota seura 
tuki taloudellisesti. 
 
SRL:n talent-ryhmät 

Suomen Ratsastajainliitolla on ratsastajien valmennukseen Talent-ohjelma, johon Skara hyväksyttiin 
loppusyksystä. Skara järjestää Talent-seurana yhdessä Ratsastuskeskus Karlvikin kanssa valmennusta 
junioriratsastajille. Haku ryhmiin oli marraskuussa. 
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Talent-ryhmissä valmentaudutaan joko omalla/vuokrahevosella tai Viikin ponitallin hevosilla Viikissä ja 
omalla/vuokrahevosella Eriksnäsissä. Talent-ryhmiä on Viikissä 3 ja Eriksnäsissä 1. Näissä ryhmissä 
valmentautuu tavoitteellisesti yhteensä 18 junioria. 

 
ORGANISOINTI/RESURSSOINTI ,  
Seurassa toimi hallituksen jäsenten vetäminä kilpailu-, poni ja buffatiimit.  
 
KALUSTO 
Hevostaitokerhojen käyttöön hankittiin iso mustan puuponi Flicka. Kilpailukäyttöön hankittiin estenumerot 
ja liput.   
 
YHTEISTYÖ RATSASTUSKOULUJEN KANSSA 
Seura teki tiivistä yhteistyötä Viikin ponikoulun ja Eriksnäsin ratsastuskeskuksen kanssa. Sekä Viikissä että 
Eriksnäsissä järjestettiin ratsastuskilpailuja ja rataharjoituksia. Seura osallistui kaikkiin Viikin ponikoulun 
järjestämiin tapahtumiin, mm. ponien pikkujoulut ja maneesijuhlat. Yhteistyö oli toimivaa ja seuran 
hallituksessa oli ponikoulun edustaja. Eriksnäsin ratsastuskeskuksen edustaja oli myös hallituksessa, missä 
hän vastasi valmennuksista. 
 
YHTEISTYÖ RATSASTUSSEUROJEN KANSSA 
Östersundomin ratsastajat ry ilmoitti syksyllä suunnittelevansa toimintansa lopettamista ja haluavansa 
sulautua Skaraan. Östersundomin ratsastajien vuosikokous hyväksyi toiminnan lopettamisen ja suositteli 
jäsenilleen liittymistä Skaraan. Skaran syyskokous puolestaan hyväksyi Östersundomin ratsastajien 
yhdistymisen Skaraan. Östersundomin ratsastajien Skaralla lainassa olevat kouluaidat siirtyivät Skaran 
omistukseen. Skara toivotti Östersundomin ratsastajien jäsenet lämpimästi tervetulleiksi Skaraan! 
 
 
Helsinki 5.2.2015 
 
Ratsastusseura Skara ry   
Hallitus 


