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TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 
Vuosi 2017 oli Ratsastusseura Skaran ry:n eli SKARAn kahdeskymmeneskuudes toimintavuosi. 
Toimintakaudella pidettiin kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, 27.2.2017 ja 25.11.2017 sekä kymmenen 
hallituksen kokousta.  
 
Hallitus 2017 

Liisi Myllykangas, puheenjohtaja 
Hanna Heinonen, varapuheenjohtaja 
Anna Harmonen, jäsensihteeri ja merkkivastaava 
Elisa Pajunen, rahastonhoitaja 
Laura Simpura, sihteeri 
Hanna Seiro, nuorisovastaava 
Karo Aarnio-Wihuri, kilpailuvastaava 
Mirka Granlund 
Hanna Halme  
Iida Blomqvist ent. Korkiamäki 

Heidi Tunkelo 
Aliina Halme (varajäsen) 
Lyydia Heikkinen (varajäsen) 

Toiminnantarkastajana toimi Seija Forsström 

Hallitus kutsui toimintaan kaksi nuorisojäsentä vuodeksi 2017: Ida Kuivasniemi ja Ina 
Tuomena  
 

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. Skara on järjestänyt toimintaa ja tapahtumia vuoden 2017 aikana tämän päämäärän 

mukaisesti.  

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

jäsenten yhteisissä tapahtumissa ja juhlissa. Seurassa on nelisen sataa 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 Gårdin kanssa Sipoossa. Seura järjesti talleilla mm. ratsastuskilpailuja, valmennuksia, 

hevostaitokerhoja ja keppihevosratsastusta.  

Seuran talous oli vakaa koko vuoden. Varoja kerättiin jäsenmaksuilla, järjestämällä kilpailuja ja pitämällä 

buffettia. Seura sai myös Helsingin kaupungin Liikuntaviraston myöntämää toimintatukea 3499,60 euroa. 

 

JÄSENSUHTEET  

Seuraan kuului vuonna 2017  353 jäsentä, joista juniorijäseniä 234, seniorijäseniä 118 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 191 jäsentä vuoden lopussa. Www-sivujen jäsensivuja hallitus käytti 

dokumenttien arkistointiin sekä omana informointikanavana. Seuralla on myös Instagram-tili, jonka käyttö 

tosin ei ole kovin vakiintunutta. 

Seuran aiemmin yhteishankinnalla hankkimia ja seuran logolla varustettuja seuratakkeja ja – fleecejä sekä 

T-paitoja käytetään talleilla ja tapahtumissa paljon, mikä myös vahvistaa positiivista mielikuvaa SKARAsta.   

 

TAPAHTUMAT JÄSENILLE 

Seura järjesti vuonna 2017 seuraavat tapahtumat: 

23.5. Seurailta Hööks 

1.-2.7. Varustekirppis kisaviikonlopun yhteydessä (pienimuotoinen) 

Elokuu Ypäjän junioritoimihenkilöt Linnanmäellä 

2.9. Ypäjän toimihenkilöille (aikuiset) palkitsemisilta Ravintola Vendlassa 

2.9.  Liikunnallinen ilta maneesissa poninhoitajille Viikin ponikoulun kanssa yhteistyössä 

27.9. Raviretki/valjastusnäytös Vermoon Pappis-kerhon osallistujille sekä muille 

25.11.   Pikkujoulua vietettiin Vartiokylän työväentalolla. Juhlaan osallistui sata skaralaista ja juhlassa 

luovutettiin vuoden aikana suoritetut ratsastusmerkit, kilpailutulosten perusteella anotut merkit sekä muut 

palkitsemiset ja huomionosoitukset 

  

MERKKISUORITUKSET JA HUOMIONOSOITUKSET 

Pikkujoulujuhlassa 25.11. jaettiin ansio- ja ratsastusmerkkejä ja palkintoja kuluneen vuoden aikana ansioituneille 

ratsastajille.  

SRL:n hopeinen ansiomerkki, Kati Kalliala 

SRL:n hopeinen ansiomerkki, Hanna Seiro 

SRL:n ratsastusmerkit Kilpailusuoritusten perusteella: 

Hopeamerkki, Mauritz Nikander – Sandro Hot, koulu vaativa A 

Pronssimerkki, Aliina Halme – Solaris, koulu He A  

Pronssimerkki, Christin Ein – Proud Flash, este 100cm, poni  

Pronssimerkki, Heta Rautio-Härkönen – Luottojätkä, koulu HeA 

Erityisistä ratsastusansioista palkittiin Erica Högman - Sarantino, Ratsastusopettajien mestaruus 2017 sekä 

Pyry Tynkkynen – Äm.Sandy Star Keppihevosten SM 2017 esteratsastus II, 29.4.2017 Tikkurila 

Vuoden nuorina ratsastajina palkittiin Christin Ein ja Olivia Korpi  

Viikin ponitallin opettajien esityksestä vuoden poniratsastajaksi valittiin Ronja Suortti ja vuoden talliapulaiseksi Pinja 

Hjerpe.  
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Fanny express - rehdin kilpailijan kiertopalkinto luovutettiin Aliina Halmeelle. 

Pinja Hjerpe ja Metti Kivikanto palkittiin heidän suoritettuaan kaikki hevostaitomerkit.  

Lisäksi huomionosoituksen saivat Ypäjän kenttäkisojen 13.5.2017 kilpailutiimi  

Ratsastusmerkkejä jaettiin kolme C-merkkiä ja 32 perusmerkkiä.  

 

KILPAILUTOIMINTA 

Kilpailukauden päätapahtuma oli Ypäjällä 13.5.2017 järjestetyt kansallisen tason kenttäratsastuskilpailut. 

Kilpailuihin osallistui 105 ratsukkoa. 3-tason kilpailujen järjestäminen oli seuralle haasteellinen ja iso 

ponnistus. Kilpailun organisoi kuuden hengen kilpailutiimi ja kilpailupäivänä toimihenkilötehtäviin osallistui 

56 aikuista henkilöä ja 10 junioria. Kisat olivat taloudellisesti tulokselliset erityisesti sponsoroinnin ansiosta. 

Seurakilpailut aloitettiin Nevaksessa yhdistetyillä pääsiäiskisoilla. Syksyn koulu- ja estemestaruuskisoja ei 

pidetty vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Ratsastuskeskus Viikissä järjestettiin heinäkuun alussa 

kisaviikonloppu ja joulukuun lopussa Skaran juniori- ja ponimestaruudet kouluratsastuksessa. Osallistuttiin 

myös aluetason joukkuemestaruuskilpailuihin esteratsastuksessa 9.9.2017 Tammisaaressa ja 

koulukouluratsastuksessa 10.9.2017 Lohjalla. 

1-tason seurakilpailut Nevaksessa 

14.4. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu, kouluratsastusosuus ml. yksi harjoituskilpailuluokka 

15.4. Pääsiäisen yhdistetty kilpailu, esteratsastusosuus 

Seurakilpailut/kilpailuharjoitukset Viikin ponikoululla yhteistyössä ponikoulun kanssa 

1.-2.7. Heinäkuun kisaviikonloppu, koulu- ja esteluokat sekä kenttäkilpailu 

28.–29.12. Skaran juniori- ja ponimestaruudet kouluratsastuksessa  

Seuramestarit 

Kouluratsastuksen junioreiden seuramestari 2017 oli ratsukko Kristina Auvinen - Proud Flash. 

Poniratsastajien mestaruuden voitti Pinja Hjerpe -  Amiro ja minimestaruuden Reetta Kettunen - Uni. 

Seuran jäsenillä oli vuonna 2017 kahdeksan A – kilpailulupaa, kuusitoista D – kilpailulupaa ja neljätoista E – 

kilpailulupaa. Tämän lisäksi myönnettiin yksi KV-C-kilpailulupa ja yksi B-lupa.   

 

JUNIORITOIMINTA 

Junioritoiminta oli erittäin aktiivista ja sitä toteutettiin pääosin hevostaitokerhojen kautta.  

Hevostaitokerhot 

Skara järjesti 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 Nappis, joka jatkui edellisestä syksystä, Pikanappis, 

ruokinta- ja lääkintäkerho sekä Junnis. Kevätkauden kerhoihin osallistui yhteensä 36 lasta.  

Syyskaudella oli neljä ponikerhoa: Nappis, Pika-Nappis, Mappis (tavoitteena maastakäsittelymerkki) ja 

Pappis (tavoitteena hevostaito 2 – merkki), joihin osallistui 43 lasta.  
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Kerhoja ohjaavat SRL:n kerhonohjaajakoulutuksen käyneet nuoret. Jokaisessa kerhossa oli kaksi 

tai kolme koulutettua kerhonohjaajanuorta. Vuoden 2017 aikana koulutettiin 7 nuorta 

hevoskerho-ohjaajiksi ja yksi nuori kävi kerho-ohjaajien jatkokurssin.   

Seuran hevostaitokerhoissa kevät- ja syyskaudella suoritettiin SRL:n hevostaitomerkkejä, jotka jaettiin 

kevät- ja syyskauden päätteeksi kerhoissa. Skaran jäsenet ovat saaneet suorittamansa hevostaito- ja 

ratsastusmerkit maksutta.  

- Minimerkkejä 17 kpl 

- Perushoitomerkkejä 26 kpl 

- Hoito I – merkkejä 9 kpl 

- Maasta käsittelymerkkejä 14 kpl 

- Ruokinta- ja lääkintämerkkejä 8 kpl 

Keppihevoset 

Syksyllä järjestettiin suuren suosion saanut keppihevoskerho, johon osallistui 15 lasta.  

 

KOULUTUS  

 Hevoskerho-ohjaajien koulutukseen tammikuussa osallistui viisi nuorta ja lokakuussa kaksi  

 Hevoskerho-ohjaajien jatkokurssille helmikuussa osallistui yksi nuori 

 Kesäkuussa kilpailu- ja sääntökoulutus yhdelle henkilölle 

 

VALMENNUS 

Valmennuksen pääpaino oli Talent-ryhmissä, jotka valmentautuivat kevät- ja syyskauden säännöllisesti.  

Ypäjän talent- leirille kesäkuussa osallistui kolme nuorta Ypäjän hevosilla. Omilla hevosilla oli heinäkuussa 

valmennusleirillä kolme ratsukkoa. 

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.  

Talent-ryhmissä valmentaudutaan joko omalla/vuokrahevosella tai Viikin ponitallin hevosilla. Talent-ryhmiä 

oli keväällä Viikissä 4, samoin syksyllä. Omalla hevosella ratsastavilla on kolme valmennustuntia viikossa ja 

ponitallin hevosilla/poneilla ratsastavilla tunti viikossa. Näissä ryhmissä valmentautui tavoitteellisesti 

kevätkaudella 20 nuorta ja syyskaudella 23 nuorta.  

 

KALUSTO 

Vuoden aikana hankittiin pitkän radan kouluaidat. Vanhat lyhyen radan myytiin pois. Lisäksi hankittiin kisa- 

ja buffet-käyttöön mm. tarjoilupöytä sekä tarjoiluvälineitä.   

 

YHTEISTYÖ RATSASTUSKOULUJEN KANSSA 

Seura teki tiivistä yhteistyötä Ratsastuskeskus Viikki Oy:n sekä Nevas Gårdin kanssa. Sekä Viikissä että 

Nevaksessa järjestettiin ratsastuskilpailuja ja seura osallistui Viikin ponikoulun järjestämiin tapahtumiin.  

 

Helsinki 10.1.2018 

Ratsastusseura Skara ry  Hallitus 


