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Tampereen Ratsastusseura ry – Tammerfors Ridklubb rf

TOIMINTAKERTOMUS 2020
Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota laadukkaat harrastus- ja kilpailumahdollisuudet
Tampereella aina aloittelijoista ammattilaisiin. TRS pyrkii myös kehittämään hevosmiestaitoja
ja mahdollistamaan seuran jäsenten kehittymisen ja valmentautumisen eri tasoilla
ratsastuksen eri lajeissa.
1. Jäsenet
Jäsenmäärältään Tampereen Ratsastusseura on Suomen Ratsastajainliiton suurin jäsenseura.
Vuoden 2020 lopussa seurassa oli 972 jäsentä, joista junioreita 330, seniorit 620, kunnia/ainaisjäsenet 22. Näistä 922 on naisia ja 50 miehiä.
2. Hallinto ja talous
Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 3.6.2020 ja syyskokous 17.11.2020, sekä
ylimääräinen syyskokous 10.12.2020. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa.
Vuoden 2020 hallituksen kokoonpano:
- Anna-Maija Nummi, puheenjohtaja
- Johanna Pohjoisvirta, sihteeri
- Nelli Eskola, varapuheenjohtaja
- Johanna Kaarela, rahastonhoitaja
- Irmeli Heliö
-Carlo Gylling
-Heidi Salonen
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa.
Palkallisena jäsensihteerinä toimi omalla toiminimellään Heidi Salonen.
Kirjanpidosta vastasi Kirsi Visakoivu, Capolino Oy.
Kilpailu- ja valmennusjaosto
Kilpailujaoston puheenjohtaja ja koollekutsuja on vuonna 2020 ollut Hanna Tuokila sekä
Leena Virta-Niemi. Jaosto on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuussa. Jaosto suunnittelee
kilpailukalenterin tulevalle kaudelle ja hyväksyttää sen hallituksella. Kilpailu- ja
valmennusjaos on yhteydessä seuravalmentajiin ja koordinaattoreihin tehdessään
ehdotuksen hallitukselle TRS:n parhaista ratsastajista ratsastuksen eri lajeissa. Lisäksi jaostot
antavat tarvittaessa lausuntoja kilpailulupia myönnettäessä. Kilpailujaosto osaltaan on
järjestämässä sääntökoulutuksia.
Hallituksen edustaja on valmennusjaoksen koordinaattori ja eri lajeilla on omat
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valmennusvastaavat. Kouluratsastuksen valmennusvastaavana ja eri lajien koordinaattorina
hallituksesta on vuonna 2020 toiminut Anna-Maija Nummi. Esteratsastuksen
valmennusvastaavana on toiminut vuonna 2020 Nelli Eskola syyskaudesta alkaen.
Lännenratsastusjaosto ”TRS Western”
Tampereen ratsastusseuran lännenratsastusjaosto (myös nimellä ”westernjaos” ja TRSW)
toimii pääasiassa Jaana Toivosen tallilla Lempäälässä.
Jaoston järjestämiin kilpailuihin voivat ottaa osaa kaikki johonkin ratsastusseuraan kuuluvat.
Jaosto on mukana järjestämässä lännenratsastusvalmennuksia ja kursseja. Jaoston tiedotusta
hoidetaan näiden sivujen lisäksi http://trswestern.blogspot.fi/
sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän (TRSWestern) avulla. Sähköpostilistalle voit liittyä
lähettämällä postia osoitteeseen trswestern@gmail.com
Westernjaoksen puheenjohtajana vuonna 2020 on toiminut Johanna Vehmaa

Nuorisojaosto
Hallituksen jäsen Johanna Pohjoisvirta veti nuorisojaoston toimintaa.

Seurajaosto
Jäsenet ovat voineet ehdottaa erilaisia tapahtumia järjestettäväksi. Jaos järjestää jäsenille
matkoja hevosalan tapahtumiin.

Veteraanijaosto
Perustettiin vuonna 2015. Jaoston tehtävänä on toimia jäsenistön ja hallituksen tukena ja
neuvonantajana ratsastuskeskuksen kehittämisessä sekä seurahengen luomisessa ja
ylläpitämisessä. Perinteiden tallentaminen ja kokemusten jakaminen on jaoston kunnia-asia.
Jäsenet kutsutaan jaostoon. Veteraanijaosto on kokouksissa käsitellyt seuran historiikin
tekemistä. Tarkoituksena on saada 100-vuotishistoriikki työstettyä. Historiikin työstäminen
aloitettiin vuonna 2020 ja kirjailija Tuomas Hoppu aloitti haastattelujen työstämisen.
3. Tampereen ratsastuskeskus
Tampereen ratsastuskeskuksen vuokralaisena toimii Laatutalli statuksella Niihama Riding Oy,
jonka taustalta löytyy yrittäjät Laura ja Tomas Nyman. Niihama Riding Oy ja Tampereen
ratsastusseura ry järjestivät keskuksessa kilpailuja ja tapahtumia 15 kertaa vuoden 2020
aikana.
Tampereen ratsastuskeskus on iso kokonaisuus, joka vaatii kokoaikaista huoltoa ja ylläpitoa.
Kiinteistön päivittäishuolto kuuluu vuokrasopimuksen mukaisesti vuokralaiselle eli Niihama
Riding Oy:lle. Kiinteistön peruskorjaukset, niin rakennuksiin, ratsastuspohjiin ja tarhoihin
kuuluu seuran vastuulle.
Määräaikaistarkastuksia ja parannuksia jatkettiin vuonna 2020.
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Vuonna 2020 kilpailumaneesin tornin ja kahvion hälytysjärjetelmä uusittiin ja kilpailutettiin.
Uudeksi palveluntarjoajaksi vaihdettiin Verisure.
HorseFair messujen hiekat tarjoutuivat ostettavaksi helmikuussa puoleen hintaan, ja tähän
tarjoukseen päätettiin tarttua, jotta saatiin vihdoin uusittua harjoitusmaneesin pohja.
Pohjaremontti tehtiin toukokuun lopussa Maxi Kaivin oy:n toimesta. Työn valvoi
ratsastajainliiton pohjakonsultti Ismo Lätti. Remontin myötä harjoitusmaneesin käyttö on
lisääntynyt 80%, edellisiin vuosiin verrattuna.
Kilpailumaneesin katon vuotokohtia paikattiin keväällä ja samalla huomattiin valokatteiden
vaihdon olevan pian ajankohtaista.
Tallin kompostorin ruuvin vaihto oli ollut useamman vuoden jo odottamassa vuoroaan ja
tämä toteutettiin kesällä 2020. Uusi ruuvi tilattiin Biofacta oy:lta ja sama toimija myös suoritti
ruuvin vaihdon. Samassa yhteydessä uusittiin kompostorin pyörityssylinteri. Vanha ruuvi
toimitettiin Soini oy:lle kierrätykseen.
Kahvion edustan sekajäteastiat uusittiin ja näille tilattiin tarkoituksen mukaisesti
roskakatokset.
Kahvion uunien ollessa toimintakelvottomia, päätettiin uusia keittiön uunit sekä liedet
toimivammiksi. Tähän löydettiin Metoksen höyryuuni sekä liesi,
TRS:n perinteinen tukimuoto kunnialaatat suurelle hevoselle on tehty näkyväksi tallin
seinällä ja niiden laittamista on jatkettu kilpailumaneesin sisäkäytävälle. Laatoista saatava
raha menee kokonaan keskuksen kunnossapitorahastoon.
4. Tiedotustoiminta
Tampereen Ratsastusseuran internet-sivut löytyvät osoitteesta
www.tampereenratsastusseura.fi Internet-sivuilla julkaistiin uutisia ja tietoa ajankohtaisista
tapahtumista, valmennuksista ja kilpailuista. Keskuksen kaikki tapahtumat oli keskitetty
internet-sivujen Tapahtuma- ja kilpailukalenteriin. Tiedotusta hoidettiin aktiivisesti myös
TRS:n omalla Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä. Westernjaostolla on lisäksi omat
internetsivut http://trswestern.blogspot.fi/

5. Varsinainen toiminta
Harrastustoiminta
Nääshallissa oli TRS:llä oma liikuntavuoro.
Valitettavasti Covis-19 vuoksi yhteisiä pikkujouluja ei voitu järjestää.
Koulutus ja valmennus
Seuravalmennusta järjestettiin koulu-, esteratsastuskessa ja vikellyksessä
Kouluvalmentajana toimi Lassi Lehmusto
Estevalmentajana toimi Marja Tetri-Rantanen
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Vikellysvalmentajana toimi Venla Hentunen
Seuravalmennuskoordinaattorina toimi Anna-Maija Nummi
Seurakouluvalmennus käynnistyi tammikuussa Lassi Lehmuston toimesta. Ratsukoita
valmennuksessa on ollut 21 . Valmennuspäiviä on ollut 10.
Seuraestevalmennuksia pidettiin kevätkaudella 6 ja syyskaudella 6. Ratsukoita oli kaiken
kaikkiaan 18. Syksyllä seuraestevalmennukset järjestettiin Kangasalan Ratsastajien kanssa
yhteistyössä.
Vikeltäjät harjoittelivat kevätkaudella kahtena iltana viikossa harjoitusmaneesissa. TRS tuki
vikeltäjien harrastusta maksamalla vikellyshevosen vuokran Niihamassa sekä pitämällä
vikellyksen 10-kortin hinnan edullisena. Vikellyshevosena on Tampereen ratsastuskeskuksen
harjoituksissa toiminut 2019 Niihama Riding Oy:n Vau (Blondi)
TRS:n pitemmälle edistyneet vikeltäjät harjoittelevat myös Tavelassa (Equillance Center
Tavela)
Keväällä järjestettiin ison maneesin kahviossa sääntökoulutuksia kilpailulupia hakeville
jäsenille. Sääntökoulutukset olivat avoimia myös muiden seurojen jäsenille.
Valmennustapahtumia Tampereen ratsastuskeskuksessa järjesti myös sen vuokralainen
Niihama Riding Oy. Lisäksi oli myös tarjolla hoito -ja ratsastuskursseja.
Kilpailutoiminta
Vuonna 2020 Tampereen ratsastuskeskuksessa järjestettiin yhteensä 32 kilpailua
1-TASO

TRS

9.2.

Globus Sport Kaamoscupin 4.osakilpailu

1-TASO

TRS

8.3

Globus-Sport Kaamoscup finaali

2/3-TASO

TRS

6-7.6

Dressage Festival

Vikellys

TRS

19.7

2/3-TASO

TRS

1-2.8 Summer Challenge

1 /2-TASO

TRS

29.8 Seuramestaruudet koulu

1-TASO

TRS

30.8 Seuramestaruudet este

1 /2-TASO

TRS

13.9 Henkilökohtaiset Aluemestaruudet este

1 /2-TASO

TRS

20.9 Henkilökohtaiset Aluemestaruudet koulu, parat

1-TASO

TRS

18.10 Globus-Sport Cup 1-osakilpailu

2/3-TASO

TRS

8.11 Winter Challenge

Covid-19 vuoksi TRS joutui perumaan seitsemät (7) kilpailut vuoden 2020 aikana.
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Tampereen ratsastusseuran seuramestarit 2020
Kouluratsastus:
Ponimestari, Rauha Muurimäki
Juniorimestari, Liinu Lindroos
Suomenhevosmestaruus, Carita Ijäs
Seniorimestari, Suvi Auvinen
Aikuismestari, Rosa Salonen
Esteratsastus:
Ponimestari, Seidi Siiro
Juniorimestari, Sonja Lipponen
Aikuismestari, Melina Aalto-Halme
Suomenhevosmestaruus, Aura Muurimäki
Taitomestaruus, Jenna Himanen
Seura myönsi kilpailuavustusta 400e Pinja Pohjosmäelle EM-kilpailuihin, edustamaan Suomea
kouluratsastuksen ponien maajoukkueessa.
Hämeen alueen ranking 2020 oli TRS edustusta;
Esteillä
Junioreissa 1. Sofia Saarinen
Nuorissa 1. Mira Rantanen
Koulussa
Senioreissa 1. Carita Ijäs
Kenttäratsastuksessa
1.Sanna Siltakorpi
A-lisenssin omaavia TRS:n jäseniä kannustettiin maksamalla heidän lähtömaksunsa seuran
järjestämissä omissa 3-tason luokissa. Lisäksi heillä on mahdollisuus käyttää
ratsastuskeskuksen seurauraa veloituksetta. Sunnuntaisin kaikille TRS:ää edustavilla
ratsastajilla on lupa veloituksetta käyttää koko kilpailumaneesin ratsastusaluetta. Kaikesta
käytöstä tehdään varaus seuran kalenterin ylläpitäjälle. Lisäksi käyttöön saatiin
maneesikorttimahdollisuus, jossa seuran jäsenillä on edulliseen hintaan mahdollisuus käyttää
ratsastusalueita ratsastuskoulutuntien ulkopuolella ilman varauksia.
Kilpailujen ja tapahtumien talkoilijoita palkittiin yhteisillä opintomatkoilla hevosalan
tapahtumiin, sekä valinnan mukaan osallistumisena seuran järjestämiin kilpailuihin ja/tai
valmennuksiin.
Menestystä
Esteratsastuksen senioreiden SM-mestaruuden voitti Ville Kulkas hevosella Concept.
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Kilpailuavustuksia ja stipendejä jaettiin seuran jäsenille 5206,75€ ja valmennustukea 7.921 €.
6. Suhde- ja yhteistoiminta
TRS:n jäsenet ovat olleet toimihenkilötehtävissä muiden seurojen kilpailuissa ja
tapahtumissa. TRS puolestaan on saanut toimihenkilöapua kilpailujärjestelyihin alueen
muiden seurojen jäseniltä.
Vuonna 2020 aloitettiin tiiviimpi yhteistyö naapuriseuran Kangasalan ratsastajien kanssa
yhdistäen seuraestevalmennukset sekä pilates tunnit.
Vuoden aikana TRS ylläpiti suhteita Tampereen kaupunkiin, sen päättäjiin ja liikuntatoimeen.
Seuran yhteistyökumppaneiden hankinta oli vilkasta vuonna 2020. Yhteistyökumppanit
kaudella olivat: Aisapojat, Aitoo Nahkaa, Biancaneve, Good Feelings Center, Globus Sport,
Johanneksen klinikka, Kukka Vanamo, Pokaalipojat, Ravintola.fi, Tampereen Hevosklinikka,
Tammelan Hovi, Tuloste Oy, If-vakuutusyhtiö, Hakasen Leipomo, Suomen Betonileimasin Oy.
7. Seuran edustus
SRL Hämeen alueen ratsastusjaostossa TRS:n jäsenistä olivat:
- Pekka Pusa, varsinainen jäsen
- Antero Salja, muu jäsen: lännenratsastusvastaava
TRS:n valtuutettuna edustajana SRL:n syyskokouksessa oli Irmeli Heliö.
Hallitus

