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TOIMINTAKERTOMUS 2015 
 
Vuosi 2015 oli Karlvikin Ratsastajat ry:n kahdeskymmenesneljäs toimintavuosi. Toimintakaudella pidettiin 
kaksi sääntömääräistä vuosikokousta 3.3.2015 ja 21.11.2015 sekä 10 hallituksen kokousta.  
 
Hallitus 2015 
Puheenjohtaja    Liisi Myllykangas  
Varapuheenjohtaja ja nuorisovastaava Hanna Seiro 
Sihteeri ja merkkivastaava  Anna Harmonen (varajäsen) 
Jäsensihteeri     Annika Wermundsen 
Rahastonhoitaja   Riitta Laakkonen 
Valmennusvastaava   Leena-Mari Lähteenmaa 
Aluekisavastaava   Carola Lund 
Kisavastaava    Karo Aarnio-Wihuri 
Ponikoulun edustaja   Kristiina Hurmerinta 
Buffavastaava    Niina Lintala 
Tapahtumavastaava   Mirka Granlund (varajäsen) 
Kisatiimin jäsen    Katariina Kyander  
Kisatiimin jäsen    Ann-Sofi Tilus 
 
Junioriedustajat   Lyydia Heikkinen 

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 2015 aikana tämän päämäärän mukaisesti. Seuran 
toiminnan pääpaino on ollut kilpailu- ja valmennustoiminnassa, hevostaitokerhoissa ja myös jäsenten 
yhteisissä tapahtumissa ja juhlissa.  
 
Seura on tehnyt tiivistä yhteistyötä Ratsastuskeskus Viikki Oy:n Viikissä sijaitsevan ponikoulun sekä 
Eriksnäsin Ratsastuskeskus Oy:n kanssa Sipoossa. Seura järjesti talleilla mm. ratsastuskilpailuja, 
valmennuksia, hevostaitokerhoja ja keppihevosratsastusta.  
 
Seuran talous oli vakaa koko vuoden 2015. Varoja kerättiin jäsenmaksuilla, järjestämällä kilpailuja ja 
pitämällä buffettia. Seura sai myös Helsingin kaupungin Liikuntaviraston myöntämää toimintatukea 
2.432,17 euroa. 
 
JÄSENSUHTEET  
Seuraan kuului 420 jäsentä, joista juniorijäseniä 277 ja seniorijäseniä 143. Jäsenistö koostuu monenlaisista 
ratsastuksen harrastajista. Suurin ryhmä jäsenistössämme on Ratsastuskeskus Viikki Oy:n tuntiratsastajat, 
mutta seuraamme edustaa myös kansallisen tason kilparatsastajia.  
 
VIESTINTÄ 
Seuran viestinnän painopiste oli seuran www-sivut, jotka ovat saavuttaneet vakaan aseman seuran 
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tiedotuksessa ajantasaisena, nopeana ja helppona tiedotuskanavana. Jäsenkirjeitä lähettiin koko 
jäsenistölle kaksi kappaletta, toinen alkuvuodesta, toinen syksyllä. Seura lähettää jäsenkirjeet sähköisesti.  
 
Hallituksen ajankohtaisista asioista kertova ”Seuran katsaus” julkaistaan myös www-sivuilla. Hallituksen 
jäsenet kirjoittavat sen vuorotellen ja niitä julkaistiin vuonna 2015 kolme. Skaralla on oma, julkinen ryhmä 
Facebookissa ja käytössä oli myös perinteisiä mainoksia tallien ilmoitustauluilla erityisesti tapahtumista. 
Seuran epävirallisempaan tiedotukseen ja keskusteluun vakiintuneessa Facebook-ryhmässä oli 191 jäsentä 
vuoden lopussa. Www-sivujen jäsensivuja hallitus käytti dokumenttien arkistointiin sekä omana 
informointikanavana.  
 
TAPAHTUMAT JÄSENILLE 
 
Seura järjesti vuonna 2015 seuraavat tapahtumat: 
31.1. Aloittelevan kilpailijan koulutus 
28.2. Kilpailusääntökoulutus  
5.9. Liikunnallinen ilta maneesissa poninhoitajille  
21.11.   Pikkujoulu Vartiokylän työväentalolla, missä luovutettiin vuoden aikana suoritetut ratsastusmerkit, 
kilpailutulosten perusteella anotut merkit sekä muut palkitsemiset ja huomionosoitukset 
  

MERKKISUORITUKSET JA HUOMIONOSOITUKSET 
 
Pikkujoulujuhlassa 21.11. jaettiin ratsastusmerkkejä ja palkintoja kuluneen vuoden aikana ansioituneille ratsastajille. 
Olimme anoneet SRL:n kilpailusuorituksiin perustuvia merkkejä seuramme ansioituneille ratsastajille. Kultamerkin sai 
Antonia Hartwall ja pronssimerkin Saima Alitalo ja Jenna Frantsi.   Ratsastusmerkkejä jaettiin perusmerkin (6 kpl), C-
merkin (3 kpl) ja B-merkin (4 kpl) hyväksytysti suorittaneille. 

 

Erityisistä ratsastusansioista palkittiin korulahjalla Antonia Hartwall (Laakson GB-kilpailu, Volkswagen 
Leading Rider - kilpailu, 145 + 150 cm 30.8.2015, 1. sija Antonia Hartwall, Sunland de Thieusies).  

Fanny express - rehdin kilpailijan kiertopalkinto luovutettiin Carolina Husulle.  

Suomen Ratsastajainliiton pronssiset ansiomerkit myönnettiin Mirka Granlundille, Katariina Kyanderille, 
Jaakko Lähteenmaalle, Leena-Mari Lähteenmaalle, Liisi Myllykankaalle ja Niina Lintalalle.  

Viikin ponitallin opettajien esityksestä vuoden poniratsastajaksi valittiin Minttu Wiksten  ja vuoden 
talliapulaiseksi Elli Paarlahti. 
 
Vuoden nuori ratsastaja-palkinnon sai Kristina Auvinen ja lisäksi palkittiin Laura Simpura erityispalkinnolla 
nuoren skaralaisen aktiivisesta toiminnasta.  
 
KILPAILUTOIMINTA 
 
Seurakilpailut aloitettiin Eriksnäsissä yhdistetyillä pääsiäiskisoilla ja seuran koulu- ja estemestarit ratkottiin 
syyskuussa Eriksnäsissä. Viikin ponikoululla järjestettiin Hevoshullukisoja sekä joululomakisat. Aluetason 
joukkuemestaruuskilpailuihin esteratsastuksessa osallistuttiin 6.9.2014.   
 
Seurakilpailut Eriksnäsissä 
3.4. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu, kouluratsastusosuus  
4.4. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu, esteratsastusosuus 
26.9. Seuramestaruuskilpailu, kouluratsastus 
27.9. Seuramestaruuskilpailu, esteratsastus 
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Seurakilpailut Viikin ponikoululla 
14.5. Hevoshullu keppihevoskenttäkisa 
30.6. Hevoshullu esteratsastuskisa  
2.8. Hevoshullu kouluratsastuskisa 
 
Kilpailuharjoitukset Viikin ponikoululla 
22.12.  Kouluratsastus 
 
Hevostaitokilpailut 
4.10.  Hevoshullu hevostaitokilpailu Viikissä  
 
Seuramestarit 
Esteratsastuksen seuramestari 2015 oli ratsukko Kristina Auvinen/Melfoy 
Kouluratsastuksen seuramestari 2015 oli ratsukko Elsi Norhio/My Cachet 
 
Kansainvälinen kilpailulupa oli yhdellä seuramme ratsastajalla, kansallinen kilpailulupa kymmenellä 
seuramme ratsastajalla ja aluelupa 18 ratsastajalla. Seuratasolla Skaran ratsukoita kilpaili runsaasti.  
 
JUNIORITOIMINTA 
Junioritoiminta oli aktiivista. Järjestimme hevostaitokerhoja, keppihevoskerhoja ja hoitajien liikunnallisen 
maneesi-illan. 
 
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.  
 
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 38 lasta. Syksyllä toimi kaksi Nappista, yksi PP – kerho ja yksi Junnis, joissa kerholaisia oli 
yhteensä 31.  
 
Kerhoja ohjaavat SRL:n kerhonohjaajakoulutuksen käyneet nuoret. Vuoden 2015 tammikuussa neljä 
ohjaajaa kävivät hevoskerho-ohjaan jatkokurssin Poni-Haassa Vantaalla ja viisi nuorta ponikerho-ohjaajan 
kurssin Nurmijärvellä.  
 
Seuran hevostaitokerhoissa kevät- ja syyskaudella on suoritettu SRL:n hevostaitomerkkejä seuraavasti: 
Minimerkkejä 3, perushoitomerkkejä 36 ja Hoito I – merkkejä 17. Hevostaitomerkit jaettiin kevät- ja 
syyskauden päätteeksi kerhoissa. Skaran jäsenet ovat saaneet suorittamansa hevostaito- ja ratsastusmerkit 
maksutta.  
 
Keppihevoset 
Kevätkaudella 12.4. - 10.5. järjestettiin kenttäratsastuksen kilpailukurssi keppihevosratsukoille. Kurssille 
osallistui 17 ratsukkoa, jotka pääsivät harjoittelemaan myös maastoesteitä tallin ympäristöön tehdyllä 
maastoradalla. Kurssin jälkeen järjestettiin keppariratsukoiden sovellettu kenttäkilpailu, johon osallistui 25 
ratsukkoa  



TOIMINTAKERTOMUS 2015 

            

Ratsastusseura Skara ry                                                                                          ratsastus.skara@gmail.com 
                                                                                                                          skara.sporttisaitti.com      4 

                                                                                                                                                           

 
KOULUTUS  

 Seura järjesti koulutusta jäsenistölleen pitämällä sääntökoulutustilaisuuden D-lupaa hakeville 28.2.  

 Aloitteleville kilpailijoille järjestettiin lisäksi erillinen valmennus 31.1.  

 Hevoskerho-ohjaajien koulutukseen 11.1. osallistui viisi nuorta 

 Hevoskerho-ohjaajien jatkokurssille osallistui 4 nuorta 

 Viisi henkilöä osallistui Kilpailujen järjestäminen, kanslia- ja tulospalvelukoulutukseen 28.2.–1.3. 
Riihimäellä  

 
VALMENNUS 
Valmennustoiminta oli aktiivista kevätkaudella. Eriksnäsissä järjestettiin kolme rataharjoitusta 
kevätkaudella ja Viikissä yksi. Rataharjoituksissa oli runsaasti osallistujia.  
24.1. Rataharjoitus kouluratsastuksessa 
8.2.  Rataharjoitus esteratsastuksessa 
28.3. Rataharjoitus kouluratsastuksessa 
23.5. Rataharjoitus esteratsastuksessa 
 
SRL:n talent-ryhmät 

Suomen Ratsastajainliitolla on ratsastajien valmennukseen Talent-ohjelma, johon Skara hyväksyttiin 2014. 
Skara järjestää Talent-seurana yhdessä Ratsastuskeskus Viikin kanssa valmennusta junioriratsastajille. 
Vuoden 2015 ryhmiin oli haku edellisen vuoden lopulla. 

Talent-ryhmissä valmentaudutaan joko omalla/vuokrahevosella tai Viikin ponitallin hevosilla Viikissä ja 
omalla/vuokrahevosella Eriksnäsissä. Talent-ryhmiä oli keväällä Viikissä 3 ja Eriksnäsissä 1. Syksyllä jatkoi 
Viikin kolme ryhmää. Näissä ryhmissä valmentautui tavoitteellisesti yhteensä 20 junioria. 

Ypäjän talent-leirille kesäkuussa osallistui kolme ratsukkoa. Talenteista oli juttu Hippoksessa lokakuussa. 

 
ORGANISOINTI/RESURSSOINTI ,  
Seurassa toimi hallituksen jäsenten vetäminä kilpailu- buffa- ja ponitiimit.  
 
KALUSTO 
Merkittäviä kalustohankintoja ei tehty. 
 
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. Yhteistyö oli toimivaa ja seuran hallituksessa oli ponikoulun edustaja. Eriksnäsin 
ratsastuskeskuksen omistaja vaihtui vuoden aikana ja käynnisti ratsastuskeskuksen perusparannukset, 
minkä vuoksi valmennuksia ei voitu järjestää syksykaudella.  
 
 
Helsinki 9.2.2016 
 
Ratsastusseura Skara ry   
Hallitus 


