RATSASTUSSEURA MT-TEAM RY.
TOIMINTAKERTOMUS 2006
TOIMINNAN TAVOITE
Seuramme pyrki toimimaan siten, että kaikenikäisille seuramme jäsenille löytyi sopivia tapoja
kehittää ratsastusharrastusta ja mahdollisuus edistyä omassa lajissaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä harraste- että kilpatasolla. Seuralaiset harrastivat hevosurheilua ja
hevosia monipuolisesti.
Tavoitteena oli, että jäsenmäärä pysyy edellisen vuoden tasolla ja tämä tavoite saavutettiin.
Jäseniä vuoden 2006 lopussa oli 144 henkilöä. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.4.
ja syyskokous 25.11.
NUORISOTYÖ
4.8 Kerhojen aloituskokous, paikalla puheenjohtaja, nuorisovastaava sekä kerho-ohjaajat.
Sovittu jatkossa kokoontumiset 2 kertaa vuodessa.
Kevään ja syksyn kerhot, ja osallistujamäärät:
Heppakerhoja oli vuoden 2006 aikana 4 ryhmää, joista 1 kokoontui keskiviikkoisin ja 3
lauantaisin. Kerhoilla oli vuoden aikana yhteensä 130 kokoontumiskertaa. Lapsia osallistui
keväällä 22, syksyllä 23.
27.8 Seura oli mukana 27.8 Tampereella valtakunnallisilla hevostaitopäivillä. Matka tehtiin
yhdessä AuraMan ratsastajien kanssa (nuorisovast.Sinikka Koskinen/MT-Team ja sihteeri
Outi Laaksonen/AuraMa). MT-Team:sta oli mukana 2 (kolme hengen) joukkuetta +
nuorisovastaava. Roosa Saarinen sijoittui 5. vanhempien juniorien sarjassa, joukkueet
sijoittuivat neljänneksi ja viidenneksi.
11.11 Sinettitapaaminen, sekä samalla pidettiin kerholaisten oma pelisääntökeskustelu.
Lapset tekivät omat säännöt.
25.11 Heppakerholaisten päätöskisat
-kerholaisille jaettiin osallistumistodistus ja joulutervehdys
Seuran jäsenet suorittivat 2006 ratsastus- ja hevostaitomerkkejä seuraavasti:
Minimerkkejä
Perushoito
Hoito I
Perusmerkki
C-merkki

4 kpl
10kpl
6 kpl
10 kpl
8 kpl
=38 merkkiä yhteensä

Seura oli mukana ’Löydä Liikunta’-hankkeessa, joka alkoi syksyllä 2006. Seura sai 'Löydä

Liikunta' -tunnuksen ratsastusseuroista valtakunnallisesti ensimmäisenä. Kipinävarpaat-nimen
saaneessa kerhossa oli 37 lasta, ja kerho oli kokeilemassa ratsastusta 3 kertana Merjan
tallilla. Tilaisuuksissa oi seuran jäseniä avustamassa. Merja Mäentausta ja Roosa Saarinen
ovat olleet mukana kerhoon liittyvissä koulutuksissa.
Seura haki Nuori Suomelta hankerahaa ohjaajien osaamisen lisäämiseen. Hakemus
hyväksyttiin ja se jatkuu vuoden 2007 syksyyn.
AIKUISKERHO
Tavoitteena oli järjestää tapaamisia, retkiä tms. vähintään kaksi kertaa. Aikuiskerho (5
henkeä) kävi maastotallilla puolipäivävaelluksilla Irish Cob –hevosilla Talli Variakissa 16.9.
Muita järjestettyjä yhteisiä retkiä oli Apassionata Hevosshow, jossa oli mukana 5 henkeä.
FinnDerbyyn järjestettiin yhteinen matka Auranmaan ratsastajien kanssa, siellä mukana MTTeamista oli 5 henkeä.
Tukholma Horse Show:ssa kävi seuran jäseniä, mutta varsinaista yhteistä matkaa ei
järjestetty.
KOULUTUSTOIMINTA
Kilpailuihin ja kilpailemiseen liittyvä koulutus:
• Kilpailusääntöpalaveri seuran omille kilpailijoille oli 29.1., kouluttajina Ulla Tamminen ja
Susanna Toivonen, paikalla 21 henkilöä.
• Kilpailujenjärjestäjäkoulutuksessa Säkylässä 11.11. olivat Elina Kullanmäki ja Eeva
Kärri.
Nuorisotyöhön liittyvä koulutus:
• Sinettiseurojen aluetapaamisessa 8.3. oli Mauno Mäentausta
• Ratsastusseurojen sinettitapaaminen Merjan tallilla 8.-9.4. peruuntui, koska osallistujia
oli liian vähän.
• Harrastemanagerikoulutus 25.4., osallistuivat Sinikka Koskinen ja Merja Mäentausta
• Kerhokapteenikoulutuksessa oli toukokuussa Merja Mäentausta.
• 4.10. Kilpailo seminaari Turussa, osallistuivat Merja Mäentausta, Roosa Saarinen ja
Terhi Toivonen
Muuta:
• Johtokunnan koulutustilaisuus 7.3. Liiku ry.:n edustajan johdolla
• Ratsastusseuraseminaari ja liittokokous 22.4., osallistui Merja Mäentausta
• Sinettiseuraristeily 13.-15.10., osallistui Sinikka Koskinen
VALMENNUSTOIMINTA
Seura järjesti valmennuksia sekä este- että kouluratsastuksessa.
• Sanna Törnroth piti seuran jäsenille kouluvalmennusta 7 kertaa. Valmennuksissa oli 510 ratsukkoa/kerta. Ryhmissä oli tavallisesti 3-4 ratsukkoa.
• Estevalmennuksia oli 8 kertaa, yhteensä 16 päivää. Valmennuksissa 12-20
ratsukkoa/päivä.
KILPAILUTOIMINTA
Seuran harjoituskilpailut:
• Kerholaisten kevätkauden päätös järjestettiin 25.5. kerholaisille ja muille aloitteleville

ratsastajille pienten kilpailujen muodossa.
• 26.7. järjestettiin pukuratsastuskilpailut. Kilpailuissa oli 3 luokkaa ja lähtöjä yhteensä
19, joista 10 oli oman seuran jäsenten lähtöjä.
• Lisäksi 24.1. järjestettiin kilpailuharjoitus, jossa oli noin 20 lähtöä.
Seurakilpailut:
• Koulukilpailut 25.3. Kilpailuissa oli 4 luokkaa, joissa oli lähtöjä yhteensä 37, joista 10
oman seuran jäsenten lähtöjä.
• Estekilpailut 26.3. Kilpailuissa oli 5 luokkaa, joissa oli lähtöjä yhteensä 48, joista 21 oli
oman seuran jäsenten lähtöjä.
• Koulukilpailut 19.7. Kilpailuissa oli 2 luokkaa, joissa 20 lähtöä, joista 3 oman seuran
jäsenten lähtöjä.
• Estekilpailut 15.10. Kilpailuissa oli 4 luokkaa, joissa yhteensä 99 lähtöä, joista oman
seuran jäsenten lähtöjä 30.
• Koulukilpailut 26.11. Kilpailuissa oli 3 luokkaa ja yhteensä 35 lähtöä, joissa 18 oman
seuran jäsenten lähtöä.
Aluekilpailut:
• Koulukilpailut 16.-17.4. Koululuokkia järjestettiin yhteensä 5 ja niissä oli 121 lähtöä,
joista 8 oman seuran jäsenten lähtöjä.
• Estekilpailut 21.5. Esteluokkia järjestettiin 6 ja niissä oli 126 lähtöä, joista 24 oman
seuran jäsenten lähtöjä.
• Estekilpailut 24.9. Esteluokkia järjestettiin 5 ja niissä oli 105 lähtöä, joista 21 oman
seuran jäsenten lähtöjä.
Aluekilpailulupa oli 13:lla seuran ratsastajalla ja kansallinen lupa 3:lla.
Muut kilpailut:
Seura järjesti Hevoshullu Power Cup–seurakarsinnan (25.-26.3.).
Aluemestaruuskilpailuihin osallistui esteratsastuksessa ponien aluemestaruusluokkaan Elina
Mäki - Galvano sijoittuen hienosti hopealle ja kouluratsastuksessa Susanna Toivonen –
Luminosia osallistui senioreiden aluemestaruusluokkaan ollen lopputuloksissa sijalla 18./23.
Seuran
joukkue
kouluratsastuksessa
oli
Lounais-Suomen
alueen
joukkuemestaruuskilpailuissa sijalla 5./8. Joukkueessa ratsastivat Elina Mäki - Galvano, IidaSofia Leino – Limfa, Eleonoora Leino – Al Bundy ja Susanna Toivonen - Luminosia.
Esteratsastuksessa ei vuonna 2006 lähetetty joukkuetta aluemestaruuskilpailuihin.
Alue-Cup:
Esteratsastuksessa Sanni Palomäki ja Elkur sijoittuivat kolmanneksi ponien aluecupissa.
Kouluratsastuksessa Susanna Toivonen ja Luminosia olivat viidentenä hevosten aluecupissa.
Alueen rankingpisteissä Elina Mäki ja Galvano olivat neljänsinä poniratsukoiden sarjassa.
Aikuismestaruuskilpailuihin osallistui 2 seuran ratsukkoa; Eeva Kattelus – Pina Colada ja
Tuulikki Vuori – Noddel.

Hevoshullu Powercupissa Sanni Palomäki ja Elkur pääsivät Lounais-Suomen aluekarsinnasta
valtakunnalliseen finaaliin, jossa ratsukko oli ponien sarjassa sijalla 32.
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailuissa Elina Mäki – Galvano voittivat ponien
koulumestaruuden ja sijoittuivat hopealle junioreiden estemestaruusluokassa. Tiina Toivonen
– Braveheart sijoittuivat hopealle ponien koulumestaruusluokassa ja Roosa Saarinen –
Escobar voittivat junioreiden koulumestaruuden. Lisäksi kilpailuihin osallistuivat seuran
ratsukot Sara Ruohonen – Toffee.
Seuralaisten kesken jaettiin ranking –rahaa kilpailutulosten perusteella Ranking -sääntöjen
mukaisesti, yhteensä 670 e. Säännöissä edellytetään, että kilpailija on osallistunut
toimihenkilö-/talkootehtäviin vähintään kolme kertaa. Palkitut:
Ida-Sofia Leino
Elina Mäki
Maria Grönholm
Roosa Saarinen
Sanni Palomäki
Susanna Toivonen
Satu Siikarla
Maija Auramo
Eleonoora Leino
Sara Ruohonen
Lisäksi 3 parasta alle 12-vuotiasta ratsastajaa palkittiin pienin esinepalkinnoin. Palkitut olivat
Sara Ruohonen, Juulia Koskinen ja Nea Palomäki.
Seura on ollut mukana talkootyössä ja toimihenkilöinä Metsämäki Masters ry:n kilpailuissa
Turussa.
MATERIAALIHANKINNAT
Seuran jäsenille tarjottiin mahdollisuus ostaa tuulipuku, johon oli painettu seuran logo. Uusia
tilauksia ei tullut riittävästi vuoden 2006 aikana ja tilaus siirtyi seuraavaan vuoteen.
TIEDOTUS
Seuran tiedotusasiat hoidettiin pääsääntöisesti sähköpostitse. Yksi paperikirje lähetettiin niille,
joiden sähköpostiosoitteita ei jäsensihteerillä ollut. Sähköpostiosoitteita on pyydetty monesti.
Merjan tallin lämpiössä oli myös ajankohtaiset tiedotteet. Joulutervehdykset lähetettiin kaikille
varsinaisille jäsenille.
Seura aukaisi omat nettisivut www.mt-team.net, jotka kokosi Susanna Toivonen. Nettisivujen
valmistuminen kokonaisuudessaan siirtyi seuraavaan vuoteen.
TALOUS
Tilinpäätös on negatiivinen (-4009,82€).
• Jäsenmaksu varsinaisilta jäseniltä
kannatusjäsenmaksu 10€.
• Avustuksia saatiin 1050€.

oli

35€,

perhejäsenmaksu

oli

17€

ja

•
•
•
•
•
•

Reunos Oy ja Salon Info –kirjakauppa antoivat seuramme jäsenille tuotteistaan 10 %
alennuksen jäsenkorttia vastaan (Reunokselta alennusta ei saanut rehu- tai
nahkasaapasostoista).
Kulukorvauksia maksettiin puheenjohtajalle 120€, jäsensihteerille, tiedottajalle,
kilpailuvastaavalle ja sihteerille 60€/henkilö.
Rankingpisterahoja jaettiin 638,60€.
Seura tuki kaikkien jäsenten matkoja erilaisiin hevos- ja ratsastusaiheisiin tapahtumiin
20 eurolla (kuittia vastaan, 1 kerta/jäsen/vuosi).
Seura maksoi Merjan tallin peltokentän laajennuksesta aiheutuvat kulut (n. 1600e)
loppuvuonna, ja Merjan talli ei vastaavasti peri kilpailuista tilavuokraa siltä ajalta kun
tuo summa tulee kuolletettua.
Valmennuksia tuettiin yhteensä 1365 eurolla.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Seuran yhteistyökumppaneina olivat seuran lapsijäsenten vanhemmat, Kosken ja Marttilan
kunnat (vapaa-aikalautakunnat) sekä Auranmaan Viikkolehti.
Seuran ja Ratsastuskoulu Merjan tallin yhteistyö oli hyvin tiivistä. Seuran jäsenet saivat mm.
alennusta maneesin ja kenttien käytöstä (hinta seuralaisille 2,5e/1,5h ja muille 4-5e/1,5h).
Seuran kilpailut järjestettiin Merjan Tallilla ja seura maksoi kilpailupaikan (kentät, maneesi,
sosiaalitilat) tilavuokraa lähtömäärän mukaan. Maksu oli 1€/ratsukko. Minimimaksu oli 50e.
Seuran jäsenet saivat alennusta Salon Info-kirjakaupasta ja Reunos Oy:ltä.
IF-vakuutusyhtiöltä saatiin 500 euron lahjoitus v. 2005. Lahjoitusta ei ole vielä käytetty vuoden
2006 aikana, vaan on siirtynyt vuodelle 2007.
Lounais-Suomen alueen syyskokouksessa ei ollut seuran edustajaa, valtakirja annettiin
Heikki Mikolalle.
Seura jatkoi Metsämäen raviradalla aluetason kansallisia kilpailuja järjestävässä seurassa,
Metsämäki Ratsastus Masters ry:ssä.
JOHTOKUNTA 2006
Johtokunta kokoontui 8 kertaa. Johtokuntaan kuului eri-ikäisiä jäseniä eri kunnista ja mukana
oli sekä harrastelijoita, kilpailijoita että harrastavien lasten vanhempia.
Johtokunta kävi illallistamassa ravintola Vilhossa Salossa 21.1., johtokunnan lisäksi mukana
oli Mauno Mäentausta. Ulla Tammiselle hankittiin lahjakortti ravintolaan kiitoksena
edellisvuoden sihteerintöistä.
Johtokunnan varsinaiset jäsenet:
Tarja Auramo
Outi Johansson
Eeva Kattelus
Sinikka Koskinen
Elina Kullanmäki
Merja Mäentausta (pj)

Marttila
Koski Tl.
Koski Tl
Lieto
Loimaa
Koski Tl.

Hanna Pelkonen

Kuusjoki

Varajäsenet:
Jarmo Ruohonen,
Susanna Toivonen

Koski Tl.
Turku

Juniorijäsenet:
Roosa Saarinen,
Elina Mäki

Lieto
Marttila

Rahastonhoitaja/kirjanpitäjä: Kirsi Mielonen

Marttila

Tilintarkastajat : Pirkko Hakamäki, Koski Tl., ja Anne Syrjälä, Marttila

