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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
1. YLEISTÄ
Kulunut kausi oli seuran 79. toimintavuosi. Toiminnan pääpaino oli Raviradalla tapahtuvassa
valmennus- ja kilpailutoiminnassa. Raviradan puitteiden perusparannus jatkui seuran
kilpailukalustoa kunnostamalla ja uudistamalla, tavoitteena alueen saattaminen vastaamaan
paremmin tämän päivän kilpailuiden tarpeita. Tämä toteutettiin seuran omalla varainhankinnalla.
2. HALLINNOLLINEN TOIMINTA
2.1. Hallitus
Kertomusvuonna seuran hallitukseen ovat kuuluneet:
Tengman Marjaana
puheenjohtaja, kilpailuvastaava
Hänninen Inkeri
Lehtonen Nina
Lindholm Sini
Pollari Satu
Tammisto Roosa
jäsensihteeri, kilpailuluvat
Tase Satu
varapuheenjohtaja, puffettivastaava
Toivonen Hanna
sihteeri, nettisivut
Vilkman Susanna
nuorisovastaava, kepparit
Kaleva Nanne
Viiala Sirpa

varajäsen
varajäsen, rahastonhoitaja

2.2. Jaostot ja toimikunnat
2.2.1. Kilpailutoimikunta
Tengman Marjaana
muu hallitus
Ylänne Aki
Savolainen Tuija
Kaleva Eve

puheenjohtaja
estejaosto
koulujaosto
turvallisuusvastaava

2.2.2. Nuorisojaosto
Tase Topias

puheenjohtaja

2.2.3. Tiedotus
Toivonen Hanna
Sydänmaanlakka Ira

nettisivut
jäsentiedotteet ja facebook

3. KOKOUKSET
Kertomusvuonna hallituksen kokouksia oli yhteensä 14.
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 31.3.2014 ABC Riihimäen tiloissa ja syyskokous 3.12.2014
RTV-Yhtymän kokoustiloissa, Riihimäellä.
4. JÄSENISTÖ
Seuran kokonaisjäsenmäärä 31.12.2014 oli 252 (31.12.2013 oli 253), joista 248 oli SRL:n täysjäseniä. Jäsenistä senioreja oli 148, junioreja 68, perhejäseniä 32 (seniori perhejäseniä 15 ja
juniori perhejäseniä 17) ja kannattajajäseniä 2 (jotka kaikki senioreita).
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5. RATSASTUSALUEET JA TALLIT
Seuran hallinnoimat kilpa- ja verryttelykenttä sijaitsevat Riihimäen raviradan keskellä. Kentät ovat
olleet ulkokaudella aktiivisessa käytössä. Lisäksi seuralla on Herajoella ollut käytössään osittain
kaupungin maalla sijaitseva ratsastuskenttä. Seuralla on ollut vuokralla kaupungilta myös
Juppalassa Sammaliston naapurissa sijaitseva maa-alue.
Raviradan kilpa- ja verryttelykenttiä huollettiin ainoastaan seuran omin varoin, ei enää osin
yhteiskunnan avustuksella.
Seuran toiminta-alueella olevia suurempia talleja ovat: Sammaliston talli, Herajoen Ratsastuskeskus, Vaahteramäen Ratsastuskoulu, Haukankallion talli ja Erkylän Talli. Näistä SRL:n
hyväksymiä ratsastuskouluja ovat Sammalisto ja Vaahteramäki.
Lisäksi pienempiä talleja on seuran jäsenen käytössä Riihimäen ja naapurikuntien alueella
toistakymmentä. Näiden pikkutallien ratsukot ovat käyttäneet raviradan ratsastuskenttiä
säännöllisesti läpi käyttökauden, kelien salliessa myös muuna aikana.
6. VALMENNUS- JA KOULUTUSTOIMINTA
6.1. Valmennustoiminta
Useat yksityishevosten ratsastajat ovat valmentautuneet säännöllisesti eri talleilla ja raviradalla
pidetyissä valmennuksissa useiden eri valmentajien johdolla.
Ri-Ra:n järjestämällä valmennusklinikalla 2.-3.5. osallistui Aki Ylänteen vetämään esteratsastuksen
klinikkaan 9 ratsukkoa ja Miia Loposen vetämään kouluratsastuksen klinikkaan 7 ratsukkoa, nämä
kaikki olivat oman seuran ratsukoita.
Seuran järjestämälle Aki Ylänteen esteratsastuksen luennolle 12.5. osallistui 13 henkilöä, joista 9
oli seuran jäseniä.
Niclas Aromaa kuului esteratsastuksen senioreiden A-maajoukkueeseen.
6.2. Koulutustoiminta
6.2.1. Jäsentemme osallistuminen koulutuksiin
Seuran kustantamana jäseniä on osallistunut erilaisiin SRL:n, ESRA:n ja ESLU:n järjestämiin
toimihenkilöiden ja kilpailijoiden koulutuksiin seuraavasti:
 SRL:n estepuheenjohtajatuomareiden lajiseminaariin 14.1. osallistui Jaana Tengman
 ESRAn sääntökoulutus RTV 26.1. osallistui seurasta 19, joista 2 oli huoltajaa
 ESRAn Superlauantai 8.2. Sveitsissä osallistui Satu Tase, Eve Kaleva, Nanne Kaleva ja
Inkeri Hänninen
 ESRAn kisajärjestäjäkoulutukseen RTV 1.-2.3. osallistuivat Nanne Kaleva (la-su), Inkeri
Hänninen (la), Susanna Vilkman (la-su) ja Sini Lindholm (la)
 ESRAn sääntökoulutukseen RTV 9.3. osallistujat Elina Kilpi, Marja-Leena Iven, Nora
Nikander, Sini Lindholm, Leena Tervakorpi ja Julia Kinnunen
 ESRAn Päätä oikein –kurssille 16.3. Helsingissä osallistuivat Jaana Tengman ja Satu Tase
 Ri-Ra:n kisaajan starttipakettiin RTVllä 12.4. osallistui Susanna ja Noora Vilkman, Anne ja
Oskari Arvola, Iiri Setälä ja Anni Rantanen
 ESRAn sääntökoulutukseen RTVllä 13.4. osallistui Saila Lalu
 Suomen Henkilöturva Oyn järjestämälle järjestyksenvalvojakurssille osallistui Satu Tase
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ESRAn syyskokoukseen ja pj-tapaamiseen 11.10. osallistuivat Jaana Tengman ja Satu
Tase
ESRAn syyskauden koulutuksiin RTV:llä (jäsenille ilmaiset) ei osallistunut kukaan seurasta
SRLn urheilufoorumi ja syyskokous 22.-23.11. Hki; jäsensihteeritapaamisessa Roosa
Tammisto ja urheilufoorumissa Jaana Tengman

Lisäksi seuran jäseniä on ollut mukana Riihimäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen
järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa.
Seuran jäseniä on osallistunut myös lukuisiin SRL:n, ESRA:n ja ESLU:n järjestämiin koulutuksiin
omakustanteisesti.
Liiton toimihenkilölisenssin omaavat jäsenet ovat:
Tiina Parikka: esteratamestari alue
Pekka Siltala: este FEI tuomari, steward FEI (kaikki lajit)
Marjaana Tengman: estetuomari, kansallinen steward (koulu + este)
Iiris Viila: alue steward (koulu)
Aki Ylänne: estetuomari, este FEI ratamestari, IV-tason ammattivalmentaja
6.2.2. Jäsentemme toimiminen kouluttajina
Aki Ylänne on toiminut liiton huippu-urheilujohtajana vastuualueena kansainvälinen kilpailutoiminta
ja maajoukkuetoiminta, sekä vastaten liiton valmentaja- ja esteratamestarikoulutuksen
toteutuksesta.
Marjaana Tengman on toiminut SRL:n virallisena kouluttajana (Equipe-, Kipa-, sääntö-, kanslia- ja
kilpailujärjestämiskoulutus) ja lisäksi assistenttina steward- ja tuomarikoulutuksissa.
6.2.3. Seuramme järjestämää koulutusta yhdessä ESRA:n kanssa
Vuonna 2014 Ri-Ra on järjestänyt yhteistyössä ESRA:n kanssa 7 koulutuskokonaisuutta:
- 26.1., 9.3., 13.4. ja 16.8. pidetyt kilpailijoiden sääntökoulutukset,
- 1.-2.3. sekä 1.-2.11. alueen seuroille suunnatut kilpailujen järjestämispaketit, jotka sisälsivät
turvallisuuspäällikkö, kilpailun johtaja, kanslia ja tulospalvelu osiot,
- sekä 8.-9.11. toteutetut estetuomari- ja yleisstewardkurssit.
6.2.4. Seuramme järjestämää omaa koulutusta
Ri-Ra järjesti 12.4. omille aloitteleville jäsenille suunnatun kilpailijoiden starttipaketin.
Kaikkiin kohdissa 6.2.3. ja 6.2.4. mainittuihin koulutuksiin osallistuneet riralaiset on lueteltu
kohdassa 6.2.1.
Kohdissa 6.2.3. ja 6.2.4. mainitut koulutukset on mahdollistanut yhteistyö RTV-Yhtymän kanssa.
7. KILPAILUTOIMINTA
7.1. Seuran järjestämät kilpailut
Seuran järjestämien kilpailujen tilastot (luokat, osanottajamäärät) ilmenevät liitteessä 1:
Tapahtumaseuranta 2014.
7.1.1. Kansalliset kilpailut
Seura järjesti kansalliset estekilpailut Raviradalla 29.5.2014.
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7.1.2. Aluekilpailut
Kuluneen vuoden aikana seura järjesti Raviradalla 1 esteratsastuksen aluekilpailun 20.7.2014.
7.1.3. Seurakilpailut
Vuoden aikana seura järjesti Raviradalla 6 esteratsastuksen ja 2 kouluratsastuksen seurakilpailua.
7.1.4. RI-RA SEURACUP 2014 PRESENTED BY HALLAHUHTA
Tmi Hackamore sponsoroi seuran järjestämää esteratsastuksen sarjakilpailua RI-RA SEURACUP
2014 PRESENTED BY HALLAHUHTA. Kilpailusarjaan kuului neljä osakilpailua sekä finaali,
osakilpailut ratsastettiin 17.5., 15.6., 19.7. ja 17.8. sekä finaali 6.9.2014.
Cupissa eniten pisteitä kerännyt ratsukko palkittiin Hallahuhta- tuotepaketilla.
7.2. Seuran jäsenten osallistuminen kilpailuihin
7.2.1. Seuran jäsenten kilpailuluvat ja ranking-pisteet
Seuran jäsenistä kansallinen A-kilpailulupa oli 10 jäsenellä, B-kilpailulupa 1 jäsenellä ja
aluekilpailulupa 18 jäsenellä. Seurakilpailuihin oikeuttava liiton seuralisenssi oli jäsenistä 23.
Kansainvälinen A-lisenssi oli 2 seuran jäsenellä. Yhteensä 54 jäsenellä oli liiton rekisteristä saatu
kilpailulisenssi.
Ratsastajien keräämät kansainväliset, kansalliset ja aluerankingpisteet sekä kilpailutulokset on
nähtävillä SRL:n nettisivujen kautta.
7.2.2. Seuran mestarit ja kiertopalkinnot
Kouluratsastuksen seuranmestari 2014 on Ira Sydänmaanlakka – Amigo ja seniorimestaruus II
Saila Lalu – Amoroso. Junioreissa mestaruutta ei jaettu.
Esteratsastuksessa juniorimestariksi ratsasti Alina Koskinen – Bertha IV ja juniorimestaruus II oli
Sarita Saarentausta – CB Layra. Seniorimestariksi ratsasti Maiju Tamminen - Le Zenith,
seniorimestaruus II ratsasti Ninka Vehmas – Darial.
Muita mestaruuksia tai kiertopalkintoja ei jaettu.
7.2.3. Seuran jäsenten muut kilpailusaavutukset
Annastiina Koivusalo – Neran V voitti ESRAn alueen kouluratsastuksen ponien aluerankingin.
H.I.H.S. Amateur Tour & Finland Finals presented by Black Horse (poni) 80 cm finaaleihin sai
osallistumisoikeuden Sarita Saarentausta – CB Layra. Ratsukko saavutti kokonaiskilpailun 3.sijan.
8. TALOUS
Seuran talous tukeutuu yhä enemmän omatoimiseen varainhankintaan jonka ensi sijainen
tulolähde ovat talkootyönä järjestettävät kilpailut.
Toimintakertomuksen liitteenä 2 on tilinpäätös, joka osoitti alijäämää 4.101,23 euroa.
Seuralle investoitiin kauden aikana uusi tulostin. Ri-Ra kustansi Raviradan alueen hoitokulut; kuten
suolauksen, kastelun ja lanaukset; kokonaan omarahoitteisesti. Lisäksi raviradan kenttien aitoja
peruskorjattiin ja estekalustoa uusittiin osin omatoimisesti osin Työmyllyn kautta.
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9. TIEDOTUS
Vuoden aikana päätiedotuskanavana toimivat seuran kotisivut. Jäsenistölle lähetettiin sähköistä
uutiskirjettä 8 kertaa. Seuran omasta toiminnasta on lisäksi tiedotettu aktiivisesti Facebook ryhmien
kautta sekä tallien ilmoitustauluilla.
Kaikki seuran varsinaiset jäsenet (SRL juniorit ja SRL seniorit) saivat Suomen Ratsastajainliiton
tiedotuslehden Hippoksen. Seura-, alue- ja kansallisista kilpailuista ja niissä menestymisestä on
tiedotettu lisäksi paikallislehdissä.
10. NUORISOTOIMINTA
Nuorisotoiminnassa yleensä on painopisteenä ollut jokaisen tallin oma, sisäinen nuorisotoiminta.
Toiminnassa on pyritty ottamaan huomioon jäsenistön tarpeet yleensä, hevosmiestaitojen ja
tapakasvatuksen ollessa painotuksen pääkohteina. Myös liiton ja alueen kautta tapahtuvassa
koulutustoiminnassa on panostettu tähän Tavat ja taidot takaisin –projektin myötä.
Kilpailuharjoitusten ja seuratason este- ja koulukilpailuiden puitteissa on ohjattu junioreita kohti
tavoitteellista harjoittelua ja kilpailemista. Jäseniä on kannustettu osallistumaan ESRA:n tarjoamiin
sääntökoulutuksiin.
Juniorit ovat olleet aktiivisesti mukana myös muissa koulutuksissa, tarkempi erittely kohdissa 6.2.1.
ja 6.2.3. Lisäksi 5 junioriratsukkoa otti osaa kevään valmennusklinikkaan.
Lapsille ja lastenmielisille tarkoitettuja keppihevoskisoja järjestettiin Raviradalla estekisojen ja
yleisötapahtuman yhteydessä 29.5., 20.7. ja 6.9.2014. Keppihevoskisojen eri sarjoissa oli yhteensä
95 kepparilähtöä.
11. MUU TOIMINTA
Tampereen Hevosmessuille tehtiin 5.4.2014 jäsenistön bussiretki, jolle osallistui 24 henkeä.
Heinäkuussa Valkjärvellä kesäpäivän viettoon osallistui 12 henkeä.
Syyskuussa toteutettiin Raviradalla estekilpailuiden yhteydessä 6.9.2014 SRL:n valtakunnallinen
Nouse Ratsaille tapahtuma. Tapahtuma koostui ratsastusnäytöksistä, lasten keppihevosten
estekisasta, lasten piirustuskilpailusta, vossikka-ajelusta sekä talutusratsastuksesta.
Syyskuussa Valkjärvellä järjestettiin jäsenten yhteinen virkistys/ulkoilupäivä, johon otti osaa 8
henkeä. Jäsenten kalastuskilpailun voiton vei Elias Tase.
Raviradalla järjestettiin useita siivous- ja kaluston kunnostustalkoita, näistä osa yhdessä Riihimäen
Raviseuran kanssa.
12. SEURAN SIDOSRYHMÄT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT
Seuran jäsenmaksuun varsinaisilla jäsenillä (ei kannattajajäsenillä) sisältyy Suomen
Ratsastajainliiton jäsenkortti, liiton julkaisema Hipposlehti, tapaturmavakuutus sekä liiton
jäsenistölleen tarjoamat jäsenetualennukset SRL:n yhteistyöyritysten palveluista.
Seuran jäsenkortilla sai alennusta paikallisesta hevostarvikeliikkeestä K-Maatalous Korpisaari.
Aki Ylänne toimi SRL:n huippu-urheilujohtajana ja huippu-urheilun johtoryhmän jäsenenä.
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Marjaana Tengman toimi ESRA:n alueen hallituksen jäsenenä sekä alueen koulutusvastaavana.
Kaikki kohdassa 6.2.1 luetellut seuran lisenssitoimihenkilöt ovat toimineet useiden muiden
seurojen alue- ja kansallisissa kilpailuissa. Pekka Siltala toimi estetuomarina kansainvälisissä
kilpailuissa Suomessa ja Baltiassa. Aki Ylänne on lisäksi toiminut ratamestarina tai teknisenä
asiantuntijana lukuisissa kansainvälisissä kilpailuissa eri puolilla maailmaa.
Riihimäen Raviseuran kanssa raviradan alueella tehty yhteistyö tiivistyi entisestään hyödyttäen
kiitettävästi molempia osapuolia mm. keskinäisen tietotaidon vaihdon muodossa.
Seuran tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat: RTV-Yhtymä Oy, K-Maatalous Korpisaari, Tmi
Hackamore, Sammaliston Talli, Velj. Wahlsten Oy ja Sinituote Oy.
Nouse Ratsaille tapahtumassa hevosineen olivat mukana Sammaliston Talli ja Haukankallio.
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