Ratsastusseura Primus ry
Toimintakertomus 2019

1. Yleistä
Vuosi 2019 oli Ratsastusseura Primus ry:n 23. toimintavuosi. Jäsenmäärä oli 6.3. 238
seniorijäsentä, 88 juniorijäsentä, 17 kannatusjäsentä ja 4 kunniajäsentä eli yhteensä 347 jäsentä.
Kilpailulupia oli haettu noin kymmenen kappaletta.
Ratsastusseura Primuksen toimintaideana on tukea ja kehittää seuran jäsenten ratsastus- ja
hevostaitoja sekä ylläpitää ja kohottaa yhteishenkeä. Seuran toimintaa kehitetään aktiivisesti
jäseniltä saadun palautteen perusteella. Jäsenkysely toteutetaan joka toinen vuosi, 2019 oli
välivuosi.
Seuran jäsenistö koostuu hevosista kiinnostuneista ja ratsastusta harrastavista henkilöistä. Seuran
jäsenet harrastavat pääasiassa Primus Tallilla.
2. Hallinto
Seuran hallitus koostui puheenjohtajan lisäksi 10 varsinaisesta jäsenestä. Hallitus kokoontui
vuoden 2019 aikana syys ja kevätkokouksen lisäksi 6 kertaa, joista ensimmäinen
järjestäytymiskokous pidettiin jo 20.11.2018 aiemman puheenjohtajan terveydentilanteen vuoksi.
Seuralle haettiin oma y-tunnus SM-kisojen kahvilatoimintaa ja tuomareiden palkkojen maksua
varten. Tästä syystä tarvittiin myös tulorekisteriin tunnukset.
Hallituksen kokoukset pidettiin kahvila Tirlissä Primus tallilla, Entresse-kirjastossa ja Tiina Koskisen
kotona.
Hallituksen kokoukset on dokumentoitu pöytäkirjoihin, jotka säilytetään paperiversioiden ohella
Dropboxiin varatussa kansiossa sähköisinä. Hallituksen kommunikaation ja päätöksenteon apuna
on ollut Facebookissa toimiva suljettu ryhmä. Facebookissa tehdyt päätökset on dokumentoitu
seuran hallituksen kokouksen pöytäkirjaan jälkikäteen seuraavassa kokouksessa.
Vuoden 2019 hallituksen kokoonpano ja tehtävät:
– Puheenjohtaja: Sanna Kaisla
– Varapuheenjohtaja ja kilpailuvastaava: Piia Ahtee
_ Rahastonhoitaja: Emma Niemeläinen
– Seuratuotteet: Jaana Nevalainen
– Koulutukset, luennot tms. jäsentapahtumat: Anu Surakka
– HIHS: Sanna Kaisla
– Junioritiimi: Natacha Silén, Jaana Nevalainen
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– Primus Challenge: Nina Timonen
– Oheisliikunta: Anu Surakka, Jaana Nevalainen
– Tiedotus: Tiina Koskinen
– Jäsensihteeri: Lil Virtanen
_ Kirjanpito: Annika Autio
Hallituksen ulkopuolisina toiminnan tarkastajana toimi Saara Raulo ja varalla Eija Autero.
3. Koulutus- ja valmennustoiminta
3.1. Ratsastusta tukeva oheisliikunta
-

Hotjooga-tutustumistunti Studio Yinissä 26.1.2019 (11 osallistujaa)
Seura järjesti uintitekniikkakurssin sekä laitepilatestunnin, mutta näihin ei saatu tarpeeksi
osallistujia

Primus Challenge -valmennusryhmät:
Seura jatkoi harrasteratsastajan yksilöllistä valmennusohjelmaa Primus Challengea.
Kevätkaudella 2019 Primus Challenge -valmennuksessa oli 3 ryhmää (yhteensä 18 osallistujaa).
Ratsastusvalmennuksesta vastasi Master-tason opettaja Laura Porthan. Valmennustunti oli
joka kolmas viikko, lisäksi kesäkuussa pidettiin kahden päivän lisäkurssi halukkaille. Ryhmän
jäsenet sitoutuivat kevään ajaksi Martina Suomalaisen vetämiin pilates-tunteihin.
Ratsastustuntien ja pilateksen lisäksi ryhmä kokoontui valmentajan kanssa 3 kertaa.
3.2. Retket
Ratsastusseura järjesti ratsastuslajien kokeiluja ja retkiä seuraavasti:
- Islanninhevosretki Jau Jau -tallille 17.3. (7 osallistujaa)
- Vermon ravikoulun monte- ja ohjastuskokeilu 10.5. (7 osallistujaa)
3.3. Koulutus
Ratsastusseura järjesti luentoja seuraavasti:
- Kilpailusääntökoulutus, IV-tuomari Piia Ahtee (maaliskuu 2019, noin 20 osallistujaa)
- Tietoisesti taitava ratsastaja -luento, puhujana urheilupsykologi Anna Anderson 8.5. (48
osallistujaa)
- Ryhmälipputilaus Patrik Kittelin koulutustapahtumaan KORK/Ruskeasuo 14.9. (20
osallistujaa)
- Hevosen biomekaniikka -luento, puhujana FT Heli Hyytiäinen, 29.9. (noin 25
osallistujaa)
- Koulurata tuomarin silmin -kurssi, vetäjät Paula Nysten ja Piia Ahtee 13.12. (29
osallistujaa)
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4. Kilpailutoiminta
2019 oli kilpailujärjestämisen osalta haasteellinen, mielenkiintoinen ja erilainen vuosi. Saimme
mahdollisuuden hakea kouluratsastuksen SM-kisojen järjestäjän paikkaa yhdessä Primus Tallin
kanssa jo kesällä 2018. Onni potkaisi ja kisatapahtuma järjestettiin. Kilpailuihin sisältyi poni-,
seniori- ja pararatsastuksen mestaruusluokat, ja näihin liittyviä verryttelyluokkia. Kisat järjestettiin
kolmepäiväisinä helteen keskellä. Hallituksen lisäksi kisaorganisaatioon kuului suuri määrä
vapaaehtoisia primusseuralaisia ja ratsastuskoululaisia sekä heidän perheenjäsenistään. Lisäapua
saatiin myös ulkopuolisista seuroista.
Seuran sponsoritukena toimivat Espoon kaupunki, Kouluratsastuksen kannatusyhdistys KORK ja
lisätukea saatiin Suomen ratsastajainliitosta ja SRL:n koulukomitealta. Materiaalitukea saatiin Duni
Oy:lta. Palkintoihin sponsoreina olivat HIHS, Akoya, Tiko by Nina, Hankkija, House of Horses.
Tuomareiden pisteiden autot toimitti Rinta-Joupin Autoliike. Osa tapahtumasta rahoitettiin buffettuotolla. Kisoista saatu palaute niin osallistujilta kuin yleisöltäkin oli erittäin hyvää.
5. Junioritoiminta
Erillistä junioritoimintaa ei ollut, mutta juniorit osallistuivat muuhun järjestettyyn toimintaan.
6. Muu toiminta
Suosittu seuratekstiilitoiminta jatkui aikaisempaan tapaan ja vuonna 2019 tarjosimme jäsenistölle
ostettaviksi logollamme varustettuja:
- Kesälippiksiä
- Talvipipoja
- Lisäksi ”outlet” eli kaikki vanhat, edellisten vuoden yli jääneet seuratuotteet myytiin
Kaikki tuotteet kävivät jälleen loistavasti kaupaksi ja kivoja tuotteita tilataan taas tulevana vuonna.
Seura osallistui perinteisesti Helsinki International Horse Shown lippujen myyntiin. 2019 lippuja
omaan Primus-katsomoon myytiin yhteensä 173 kpl (50 tilaajaa).
Joulukuussa järjestettiin tallin kanssa joulujuhla. Joulujuhlassa palkittiin myös vuoden Junnu ja
Sennu, joista oli äänestetty seuralaisten kesken.

Espoossa 9.6.2020

Ratsastusseura Primus ry:n Hallitus
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