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TOIMINTAKERTOMUS 2016 
 
Vuosi 2016 oli Ratsastusseura Skaran ry:n eli SKARAn kahdeskymmenesviides toimintavuosi. 
Toimintakaudella pidettiin kaksi sääntömääräistä vuosikokousta 12.3.2016 ja 19.11.2016 sekä kymmenen 
hallituksen kokousta.  
 
Hallitus 2016 

Liisi Myllykangas, puheenjohtaja 
Hanna Heinonen, varapuheenjohtaja 
Anna Harmonen, jäsensihteeri ja merkkivastaava 
Elisa Pajunen, rahastonhoitaja 
Hanna Seiro, nuorisovastaava 
Karo Aarnio-Wihuri, kilpailuvastaava 
Mirka Granlund 
Hanna Halme  
Kristiina Hurmerinta, Viikin ponikoulun edustaja 
Aino-Maija Pippuri  
Heidi Tunkelo 
Lyydia Heikkinen (varajäsen) 
Laura Simpura (varajäsen), sihteeri 
Junioriedustajat: Iida Ahola, Kristina Auvinen, Claudia Ein, Elli Paarlahti, Peppi Strandberg 
 
Toiminnantarkastajana toimi Heta Leskinen. 

 
JOHDANTO 

Ratsastusseura Skara ry on aktiivinen helsinkiläinen ratsastusseura ja Suomen Ratsastajainliiton SRL:n 

jäsenseura. Skaran toiminnan tavoitteena on herättää, ylläpitää ja kehittää ratsastusharrastusta jäsentensä 

keskuudessa ja Skara on järjestänyt toimintaa ja tapahtumia vuoden 2016 aikana tämän päämäärän 

mukaisesti.  

Seuran toiminnan pääpaino on ollut kilpailu- ja valmennustoiminnassa, hevostaitokerhoissa ja myös 

jäsenten yhteisissä tapahtumissa ja juhlissa. Seurassa on yli 400 jäsentä, joista enemmistö harrastaa 

ratsastusta Viikin ponitallilla, mutta jäseniämme on runsaasti myös muilla talleilla. Seuraa edustaa myös 

useita kilpailevia ratsukoita kaikissa lajeissa sekä alue- että kansallisella tasolla.   

 
Seura on tehnyt tiivistä yhteistyötä Ratsastuskeskus Viikki Oy:n Viikissä sijaitsevan ponikoulun kanssa sekä 
Nevas Sportin kanssa Sipoossa. Seura järjesti talleilla mm. ratsastuskilpailuja, valmennuksia, 
hevostaitokerhoja ja keppihevosratsastusta.  
 
Seuran talous oli vakaa koko vuoden 2016. Varoja kerättiin jäsenmaksuilla, järjestämällä kilpailuja ja 
pitämällä buffettia. Seura sai Helsingin kaupungin Liikuntaviraston myöntämää toimintatukea 2.692 euroa. 
 
JÄSENSUHTEET  
Seuraan kuului vuonna 2016  443 jäsentä, joista juniorijäseniä 291, seniorijäseniä 151 sekä yksi 
kannatusjäsen. Jäsenistö koostuu monenlaisista ratsastuksen harrastajista.  

http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta
http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta
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VIESTINTÄ 
Seuran viestinnän painopiste oli seuran www-sivut, jotka ovat saavuttaneet vakaan aseman seuran 
tiedotuksessa ajantasaisena, nopeana ja helppona tiedotuskanavana. Jäsenkirjeitä lähettiin koko 
jäsenistölle kaksi kappaletta, toinen alkuvuodesta, toinen syksyllä. Seura lähettää jäsenkirjeet sähköisesti.  
 
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 186 jäsentä vuoden lopussa. Www-sivujen jäsensivuja hallitus käytti 
dokumenttien arkistointiin sekä omana informointikanavana.  
 
Seuran nettisivujen ylätunnisteen uusimiseksi järjestettiin kilpailu, ja kilpailun voittajan Ida Kuivasniemen 
ehdotus otettiin uudeksi ylätunnisteeksi. Samassa yhteydessä uusitiin myös Facebook-ryhmän (copy Ida 
Kuivasniemi) sekä hallituksen sisäisen Facebook-ryhmän (copy: Kristina Auvinen, Christin Ein ja Claudia Ein) 
ylätunnisteet.  
 
Seura hankki ja markkinoi edelleen jäsenille keväällä seuran logolla varustettuja seuratakkeja ja – fleecejä 
sekä T-paitoja. Vaikka tämä ei suoranaisesti ollut viestintää, niin vaatteita ostettiin ja käytettiin talleilla ja 
eri tapahtumissa paljon, mikä myös vahvisti positiivista mielikuvaa SKARAsta.   
 
TAPAHTUMAT JÄSENILLE 
 
Seura järjesti vuonna 2016 seuraavat tapahtumat: 
23.1. Kilpailu- ja sääntökoulutus 
27.8. Liikunnallinen ilta maneesissa poninhoitajille Viikin ponikoulun kanssa yhteistyössä 
19.11.   Pikkujoulu Vartiokylän työväentalolla. Juhlassa luovutettiin vuoden aikana suoritetut 
ratsastusmerkit, kilpailutulosten perusteella anotut merkit sekä muut palkitsemiset ja huomionosoitukset 
  

MERKKISUORITUKSET JA HUOMIONOSOITUKSET 
 
Pikkujoulujuhlassa 19.11. jaettiin ratsastusmerkkejä ja palkintoja kuluneen vuoden aikana ansioituneille ratsastajille. 
Seura oli anonut SRL:n kilpailusuorituksiin perustuvia merkkejä seuramme ansioituneille ratsastajille.  

Pronssimerkki, Virpi Nättiaho – My Cachet, kenttä helppo  

Pronssimerkki, Sandra Solomon - Melfoy, Este 100cm, poni  

Pronssimerkki, Pinja Lehto – Balaton II, kenttä, ponien helppo 
Ratsastusmerkkejä jaettiin kolmetoista perusmerkkiä.  

 

Erityisistä ratsastusansioista palkittiin korulahjalla Seija Forsström, Valtakunnallisten ratsastuksen 
veteraanien avoimien kilpailujen pronssi, esteratsastus.   

Fanny express - rehdin kilpailijan kiertopalkinto luovutettiin Kristina Auviselle. 

Viikin ponitallin opettajien esityksestä vuoden poniratsastajaksi valittiin Nina Kuittinen ja vuoden 
talliapulaiseksi Peppi Bergroth 
 
Lisäksi palkittiin Ida Kuivasniemi ja Ina Tuomela erityispalkinnolla nuoren skaralaisen aktiivisesta 
toiminnasta.  
 
KILPAILUTOIMINTA 
 
Seurakilpailut aloitettiin Nevaksessa yhdistetyillä pääsiäiskisoilla. Seuran koulu- ja estemestarit ratkottiin 
syyskuussa Nevaksessa Eriksnäsissä. Viikin ponikoululla järjestettiin Hevoshullu -kisoja sekä joululomakisat. 
Aluetason joukkuemestaruuskilpailuihin esteratsastuksessa osallistuttiin 4.9.2016.   
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Seurakilpailut Nevaksessa 
25.3. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu, kouluratsastusosuus  
26.3. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu, esteratsastusosuus 
1.10. Seuramestaruuskilpailu, kouluratsastus 
2.10. Seuramestaruuskilpailu, esteratsastus 
 
Seurakilpailut Viikin ponikoululla 
5.5. Hevoshullu keppihevoskenttäkisa 
30.6. Hevoshullu esteratsastuskisa  
 
Kilpailuharjoitukset Viikin ponikoululla yhteistyössä ponikoulun kanssa 
29.6.  Kouluratsastus 
29.12.  Esteratsastus 
30.12.  Kouluratsastus 
 
Hevostaitokilpailut 
27.12.  Hevoshullu hevostaitokilpailu Viikissä  
 
Seuramestarit 
Kouluratsastuksen seuramestari 2016 oli ratsukko Virpi Nättiaho - My Cachet 
Esteratsastuksen seuramestari 2016 oli ratsukko Kristina Auvinen - Balistic Boy P. 
 
Cavallo Pro Shop Cup 2016 järjestettiin ja cupin voittajat ratkottiin neljän osakilpailun perusteella.                  

1. Kristina Auvinen 
2. Christin Ein  
3. Mirka Granlund  

 
Seuran jäsenillä oli vuonna 2016 8 A – kilpailulupaa, 19 D – kilpailulupaa ja 13 E – kilpailulupaa.   
 
JUNIORITOIMINTA 
Junioritoiminta oli erittäin aktiivista ja sitä toteutettiin pääosin hevostaitokerhojen kautta.  
 
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, yksi PP – kerho ja yksi Junnis – kerho sekä 
kaksi Hevostaito2 - kerhoa. Kevätkauden kerhoihin osallistui yhteensä 50 lasta. Syyskaudella oli kaksi 
Nappista, yksi PP – kerho ja yksi Junnis sekä Mappis ja Pappis – kerhot.  Mappiksessa suoritettiin 
maastakäsittelymerkki ja Pappiksessa hevostaito 2 – merkki. Kerholaisia oli syksyn kerhoissa yhteensä 42.  
 
Kerhoja ohjaavat SRL:n kerhonohjaajakoulutuksen käyneet nuoret. Jokaisessa kerhossa oli kaksi 
koulutettua kerhonohjaajanuorta. Vuoden 2016 aikana koulutettiin kolme nuorta hevoskerho-ohjaajiksi ja 
neljä nuorta kävivät kerho-ohjaajien jatkokurssin.   
 
Seuran hevostaitokerhoissa kevät- ja syyskaudella on suoritettu SRL:n hevostaitomerkkejä seuraavasti: 
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Minimerkkejä 11, perushoitomerkkejä 28, Hoito I – merkkejä 14 ja Hoito II – merkkejä 11. Lisäksi 
suoritettiin 4 kpl maasta käsittelymerkkejä ja yksi seuran jäsen suoritti ruokinta- ja lääkintämerkit. 
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 5 ratsukkoa, jotka pääsivät harjoittelemaan myös maastoesteitä tallin ympäristöön tehdyllä 
maastoradalla. Kurssin jälkeen järjestettiin keppariratsukoiden sovellettu kenttäkilpailu, johon osallistui 15 
ratsukkoa  
 
KOULUTUS  

 Seura järjesti koulutusta jäsenistölleen pitämällä sääntökoulutustilaisuuden D-lupaa hakeville 23.1. 

 Hevoskerho-ohjaajien jatkokurssille helmikuussa osallistui neljä nuorta 

 Hevoskerho-ohjaajien koulutukseen maaliskuussa osallistui kolme nuorta 

 Yksi henkilö osallistui Kilpailujen järjestäminen, kanslia- ja tulospalvelukoulutukseen 27.–28.2.  

 SPR:n hätä EA-koulutus 6.11.2006, 11 osallistujaa 
 
VALMENNUS 
Valmennustoiminta oli aktiivista. Valmennuksen pääpaino oli Talent-ryhmissä, mutta sen ohella 
järjestettiin rataharjoituksia.  
Seppo Laineen kenttäleirille 3.-5.7. osallistui 7 skaralaista.  
Rataharjoitus kouluratsastuksessa Nevaksessa 18.7. 
Viikissä järjestettiin rataharjoituksia ponikoulun oppilaille ja valmennettaville. 
 
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. 
Vuonna 2016 jatkoivat pääosin edellisen vuoden ryhmät, mutta syksykaudella alkoi myös yksi uusi ryhmä.  

Talent-ryhmissä valmentaudutaan joko omalla/vuokrahevosella tai Viikin ponitallin hevosilla. Talent-ryhmiä 
oli keväällä Viikissä 3 ja syksyllä neljä. Omalla hevosella ratsastavilla on kolme valmennustuntia viikossa ja 
ponitallin hevosilla/poneilla ratsastavilla yksi tunti viikossa. Näissä ryhmissä valmentautui tavoitteellisesti 
yhteensä 21 nuorta. 

 
KALUSTO 
Vuoden aikana hankittiin mm. turvakannattimia 20 kpl, radiopuhelimia 4 kpl sekä printteri. Viikin 
ponikoulun maastoesteiden rakentamisessa seura oli talkoissa mukana.  
 
YHTEISTYÖ RATSASTUSKOULUJEN KANSSA 
Seura teki tiivistä yhteistyötä Ratsastuskeskus Viikki Oy:n sekä Nevas Sport Oy:n kanssa. Sekä Viikissä että 
Nevaksesssa järjestettiin ratsastuskilpailuja ja rataharjoituksia. Seura osallistui kaikkiin Viikin ponikoulun 
järjestämiin tapahtumiin. Yhteistyö oli toimivaa ja seuran hallituksessa oli ponikoulun edustaja. Aiempien 
vuosien yhteistyökumppanin Eriksnäsin ratsastuskeskuksen kanssa ei ollut yhteistyötä.  
 
Helsinki 22.1.2017 
 
Ratsastusseura Skara ry   
Hallitus 


