#kiitosseuratoimija -somekampanjan tekstit ja kuvat, 2019
#kiitosseuratoimija - kampanja oli Suomen Olympiakomitean kampanja, jolla tuotiin näkyville
vapaaehtoisten, seuran arjessa mukana olevien ihmisten panosta marraskuussa 2019.
Vapaaehtoisten tekemä työ haluttiin nostaa näkyville kiittämällä seuratoimijoita sosiaalisessa
mediassa tunnisteilla #kiitosseuratoimija ja #seurasydän. Kajaanin Ratsastusseura osallistui
kampanjaan Instagramissa ja Facebookissa seuraavilla päivityksillä.

12.11.2019 Hildur Hagelberg
Hildur Hagelberg on 87-vuotias Kajaanin
Ratsastusseuran perustajajäsen, Hildur käy
edelleen ratsastamassa kerran viikossa
Jesmanta-suomenhevosella. Hildurin ja
Jesmantan ratsastusvideota on striimattu netissä
n. 300 000 kertaa.
Hildur on perustanut seuraamme nuorisojaoksen,
toiminut ratsastuksenopettajana ja
koulutuomarina. Hän on aina iloinen ja
auttavainen, monien entisten ja nykyisten
ratsastajien suuri idoli.

13.11.2019 Ninna Leppänen
Mirja "Ninna" Leppänen on toiminut KRS:n
sihteeri-rahastonhoitajana jo vuosikymmeniä.
Ninna on aktiivisesti mukana järjestämässä ja
toteuttamassa kilpailuja ja erilaisia tapahtumia. Ninna on
seuratoiminnan tukipilari ja tuntee mm.
hankerahoituskanavat ja hakemusten salat.
Ratsastusharrastus ja hevosen kanssa toimiminen
antavat Ninnalle iloa ja energiaa, elinikäisiä
ystävyyssuhteita ja jatkuvaa oppimista.
Kuva on viime kesän Leidit lavalla - tapahtumasta ja sen
on ottanut Senni Juntunen.

14.11.2019 Heidi Pyy
Heidi Pyy toimii Kajaanin Ratsastusseuran
hallituksessa juniorijäsenenä. Heidi pitää
seuran kotitallilla, Kajaanin
Hevosharrastekeskukssa, kepparitunteja.
Heidi on ratsastanut useita vuosia ja
kilpailee sekä koulu- että
esteratsastuksessa, pääsääntöisesti
seuramme kisoissa.
Heidi tunnetaan toimeen tarttuvana ja
muita tallilla auttavana junnuna. Mm. estepuomit saivat Heidin toimesta uutta maalia
pintaansa kesällä. Heidi on osallistunut usein tapahtumiin, joissa on esitelty seuran toimintaa
ja järjestetty lapsille mahdollisuus tutustua keppariharrastukseen.
15.11.2019 Tarja Sahlberg
Tarja Sahlberg toimii Kajaanin Ratsastusseuran puheenjohtajana
viidettä vuotta. Hän osallistuu seuratoimintaan aktiivisesti ja pitää
yhdessä tekemistä tärkeänä.
Tarjan ohjastuksessa on mm. toteutettu ratsastuskentän remontti
vuonna 2018 ja kansalliset kouluratsastuskilpailut viime kesänä.
Tarja johtaa hallituksen toimintaa varmalla otteella ja huomioi
kaikki tallilla ja tapahtumissa.

16.11.2019 Sara Arola
Sara Arola on Kajaanin Ratsastusseuran aktiivijäsen:
hän on hallituksessa, toimii ratamestarina ja estetiimin
yhtenä valmentajana. Saran voi tavata talkoilemassa
myös muiden lajien kilpailuissa.
Saran mukaan parasta talkoilussa on yhteen hiileen
puhaltaminen sekä hyvä yhteishenki. Sara on
positiivinen ja kannustava, reilun pelin esikuva
monelle nuorelle harrastajalle.

17.11.2019 Soile Lappalainen
Kajaanin Ratsastusseuran kotitalli on Kajaanin
Hevosharrastekeskus. Tallin yrittäjä Soile Lappalainen on edustanut
Kajaanin Ratsastusseuraa vuodesta 1974 lähtien kilpaillen vaativa
A -tasolla asti kouluratsastuksessa.
Soile on ratsastuksenohjaaja, IIK-koulutuomari ja hän on suorittanut
hevosten kouluttaja -tutkinnon. Hän toimii seuramme
kouluratsastusvalmentajana ja tapaa päivittäin eri-ikäisiä
jäseniämme tallilla ohjaten heitä.
Soile on toiminut pitkään seuramme hallituksessa ja hänen
osa-alueensa on toimia kilpailu- ja turvallisuusvastaavana.
Kilpailuissa Soile onkin isossa roolissa kaikilla tasoilla vastaten mm.
turvallisuudesta ja hevosten majoituksesta sekä toimii lisäksi usein
tuomarina.
18.11.2019 Soili Pyy
Soili Pyy toimii Kajaanin
Ratsastusseurassa hallituksen jäsenenä
sekä nuorisovastaavana. Soilin tapaa
talkoilemassa Kuluntalahdesta olipa
kyseessä leikkikentän kunnostus tai
kisakentän rakentaminen.
Nuorisovastaavana Soili on ollut jo
useamman vuoden ajan ja kannustanut
ansiokkaasti nuoria toimintaan mukaan ja järjestänyt heille retkiä ja yhteisiä peli-iltoja. Soili
on myös innokkaasti osallistunut KRS:n esittelyyn junioreiden ja keppihevosten kanssa
Kajaanin tapahtumissa.
19.11.2019 Piia Heikkinen
Piia Heikkinen talkoilee usein tulospalvelussa. Tulospalveluun
perehtyneet tekevät talkoo- ja lähtölistat sekä huolehtivat
kisapäivänä tulospalvelun toiminnasta. Piia kertoo
seuratoiminnassa parasta olevan sen, että yhdessä toimien
saadaan aikaan paljon, esimerkiksi monet kisat vuoden aikana.
Piian mukaan hienoja kokemuksia ovat esim. ne hetket, kun
estekisoissa toimihenkilöt auttavat vaikeuksissa olevaa ratsukkoa
radalla ja yleisö kannustaa heitä taputuksillaan. "Olen silloin ylpeä
seurastamme ja yhteishengestämme. Toivottavasti seuramme

tunnettaisiin avoimesta ja iloisesta meiningistä ja toinen toisemme tsemppaamisesta." Piia
kertoo yhteistyön hevosen kanssa olevan palkitsevaa ja terapeuttista ja siinä voi koko ajan
oppia uutta ja kehittyä eteenpäin.
Piian on positiivinen ja kannustava tsemppari. Hänen osaamisensa kilpailujen
tulospalvelussa auttavat perehtyjää kiireisenä kisapäivänä.
20.11.2019 Eve Mikkola
Eveliina "Eve" Mikkola on ollut jo useamman vuoden
Kajaanin Ratsastusseuran hallituksen jäsen. Eve
osallistuu ratsastukseen lähinnä tyttären harrastuksen ja
oman hevosen kautta, itse hän ajelee mielellään
suomenhevosen kärryillä.
Viime kesänä Eve perehtyi mm. koulutuomarin sihteerin
tehtäviin ja yllättyi, kuinka paljon tehtävässä oppii
kouluratsastuksesta. Even mukaan hyvässä seurassa on
mukava harrastaa.

21.11.2019 Kati Aavakare
Värikäs Kati Aavakare on harrastanut hevosia jo
lähes 15 vuotta ja omia hevosia hänellä on ollut
melkein yhtä kauan. Tällä hetkellä hänellä on
kolme omaa hevosta. Kati kisaa pääasiassa
lännenratsastuksessa, mutta lisäksi myös
esteillä ja koulussa.
Talkootoiminta on lähellä Katin sydäntä. Hän pitää muiden auttamisesta ja seuratoiminnassa
parasta onkin yhteinen tekeminen yhteisen ihanan harrastuksen eteen. Kati toimii usein
estetuomarina tai hänet voi löytää kuuluttamasta, aikaa ottamasta, koulutuomarin
sihteerikkönä tai tulospalvelusta.
Kati talkoilee myös muiden seurojen ratsastuskisoissa sekä välillä raveissa ja agilitykisoissa.
Kati kertoo saaneensa seuratoiminnan kautta paljon uusia ystäviä ja talkoilu on mukavaa
hyvässä seurassa! Katin mielestä KRS:n kisoissa homma toimii ja yhteishenki on huippua.
Kuva: Laura Niemi

22.11.2019 Suvi Juntunen
Suvi Juntunen on Kajaanin Ratsastusseuran
kasvatti, jolle esteratsastus on se oma juttu. Suvi on
rautainen ratsastuksen ammattilainen - hän on
koulutukseltaan master-tason ratsastuksenopettaja.
Suvi on myös kilpaillut esteratsastuksessa
juniori-ikäisestä alkaen ja korkeimmillaan 130 cm
tasolla asti. Omia hevosia Suvilla on ollut neljä, joista
nyt viimeisimpänä nuori Calle-ruuna. Suvi on
kisannut ansiokkaasti paljon myös muiden
omistamilla hevosilla, joiden joukossa on ollut niin
puoliverisiä kuin suomenhevosiakin.
Suvi toimii nykyisin Kajaanin Ratsastusseurassa yhtenä estetiimin valmentajista ja hänestä
onkin ilo seurata oppilaiden edistymistä. Suvi talkoilee myös mahdollisuuksien mukaan
mielellään seuran kisoissa mm. estetuomarina ja verryttelyn valvojana. Seuratoiminta on
Suvin mielestä yhdessä tekemistä ja toisten tsemppaamista.
Kuva: Tiina Mankinen

23.11.2019 Tarja Ollila
Tarja Ollila talkoilee mielellään
koulukilpailuissa. Hän kertoo, että ne
tuovat aina esille pikkutyttömäisen
jännityksen ennen kuin kilpailut kunnolla
pyörähtävät käyntiin. Tarjan mukaan on
ihana elää mukana onnistumisissa, nähdä
upeita ratsukoita ja kauniita suorituksia.
Kilpailuissa jokaisella talkoolaisella on
tärkeä tehtävä kokonaisuuden kannalta. Tarja on äärimmäisen tarkka ja tunnollinen
talkoolainen ja hänet voi löytää talkoilemassa esim. kuulutuksessa, jonka hän hoitaa
varmasti pitäen samalla huolta aikataulusta ja kilpailun rullaamisesta suunnitellusti.

24.11.2019 Ida Yrttiaho
Ida Yrttiaho on ratsastuksenohjaaja ja opiskelee
ratsastuksenopettajaksi. Hän työskentelee
Kajaanin Hevosharrastekeskuksessa, joka on
Kajaanin Ratsastusseuran kotitalli. Ida on yksi
KRS:n estevalmentajista, toimii ratamestarina ja
talkoilee muutenkin seuran kisoissa. Hän
kilpailee itse aktiivisesti este-, koulu- ja
kenttäratsastuksessa.
Ida kertoo, että seuran yhteishenki on hyvä ja
kaikkia tsempataan eteenpäin. Ida on iloinen ja
kannustava ohjaaja ja hänet on palkittu useana vuonna seuran juniorivalmentajana.
25.11.2019 Laura Koskelo
Laura Koskelo toimii Kajaanin Ratsastusseuran kilpailuissa
usein joko estetuomarina tai stewardina. Kuten
estetuomarikin, myös steward on suorittanut Suomen
Ratsastajainliiton koulutuksen sekä harjoittelut saadakseen
lisenssin. Stewardin tehtävänä on huolehtia siitä, että
kilpailussa noudatetaan sääntöjä, huolehditaan
turvallisuudesta ja hevosia kohdellaan hyvin.
Laura kertoo, että hänelle on toimihenkilönä tärkeää taata
kaikkien tasa-arvoisuus sekä hevosten hyvä kohtelu. Laura
toivoo, että seurassa on jatkossakin innokkaita ja aktiivisia
jäseniä, sillä ilman heitä ei ole seuraa ja mielekästä
toimintaa.
26.11.2019 Jenni Hirvonen
Jenni Hirvosen voi usein nähdä
kilpailuissamme ratamestarina, stewardina tai
oikeastaan missä tahansa tehtävässä hänelle käy kaikki. Jenni on tehokas
talkoolainen, joka touhuaa myös tallin
arjessa. Hän itse kilpailee hevosellaan
aluetasolla esteissä. Jenni on myös iloinen
tsemppari - hän kannustaa kaikkia ratsukoita
kisoissa ja auttaa heitä vaikeuksien yli. Jenni
mielestä seuratoiminnassa parasta onkin yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Jennin perhe on aina ollut hevosperhe. Myös Jennin äiti Tarja talkoilee usein stewardina
kilpailuissamme ja Jennin sisko Hanna on aikoinaan kisannut esteitä kansallisella tasolla.
27.11.2019 Jemina Lintula
Jemina Lintula opiskelee ratsastuksenohjaajaksi ja
työskentelee Kajaanin Hevosharrastekeskuksessa, joka on
Kajaanin Ratsastusseuran kotitalli. Jemina kilpailee aktiivisesti
este- ja kouluratsastuksesta ja on usein talkoilemassa, vaikka
ei kisaisikaan itse. Hän on tutustunut molemmissa lajeissa
lähes kaikkiin talkootehtäviin ja ollut myös esittelemässä
seuraa ja kepparikerhoa Villiinny keväästä - tapahtumassa,
joten voidaan todeta, että Jemina on monitoimitalkoolainen!
Jemina kertoo, että seurassa toimiminen on antoisaa
tsemppaavan yhteishengen vuoksi - kaikki auttavat toisiaan
tarvittaessa. Jeminan kokemuksen mukaan talkoillessa oppii paljon ja pääsee sisälle
kisamaailmaan. Parhaan talkookokemuksen Jemina kertoo olevan viime kesän kansallisista
koulukilpailuista, joissa hän oli sihteerinä kaikkina päivinä vähintään yhden luokan. "Oli ihana
kuulla ulkopuolisilta kilpailijoilta ohimennen, kuinka hyvin järjestetyt ja toimivat kilpailut olivat.
On ihana kuulua juuri tähän seuraan!"
28.11.2019 Marja-Leena Parviainen
Marja-Leena "Malla" Parviainen talkoilee koulukisoissa ja
vastuualueena hänellä on usein suitsituksen
tarkastaminen. Tässä tehtävässä vaaditaan
perehtyneisyyttä sääntöihin ja tulee tuntea kilpailuissa
sallitut kuolaimet.
Malla kertoo, että ratsastus on aika pitkälle yksin
urheilemista, johon seuraan kuuluminen tuo
yhteisöllisyyttä. Seuratoiminnan kautta hän kertoo
saaneensa paljon ystäviä. Kilpailuissa seuralaiset tukevat,
kannustavat ja tsemppaavat toisiaan. Malla kertoo
olevansa ylpeä seuran järjestämistä monen päivän
mittaisista kisoista, jotka ovat menneet hyvin seurasta
löytyvien pitkän linjan osaajien ansiosta.
Kajaanin Ratsastusseurassa talkoolaisia perehdytetään tehtäviin ja vastuuta saa lisää
taitojen karttuessa ja oman kiinnostuksen mukaan. Aloittelijan on turvallista tulla mukaan,
kun vierestä löytyy kisatalkoilun konkari kuten iloinen ja reipas Malla.
Kuva Kuvaamo Ursula Pöri

29.11.2019 Elina ja Jenni Leinonen
Elina (ensimmäisessä kuvassa) ja Jenni (toisessa kuvassa) Leinonen ovat 18 -vuotiaat
sisarukset, jotka ovat kuuluneet Kajaanin Ratsastusseuraan jo useita vuosia. Elina ja Jenni
kilpailevat sekä koulu- että esteratsastuksessa ja osallistuvat myös valmennuksiin.
Abivuotta elävät sisarukset kertovat, että tallilla toiminen ja seura ovat yhteisö, johon on aina
mukava tulla kiireisenkin arjen keskeltä. Elina ja Jenni talkoilevat kilpailuissa eri tehtävissä.
He kertovat, että seuran toiminnan kautta on oppinut monipuolisia taitoja. Elinan ja Jennin
mukaan seuratoiminnassa mukavaa on eri ikäpolvien välinen yhteistyö ja jutustelu. Yhdessä
on mukava jakaa niin harrastukseen liittyvät onnistumiset kuin pettymyksetkin.
Elina ja Jenni ovat mm. tallilla olevien lapsiratsastajien tukena ohjaten ja neuvoen heitä
ystävällisesti - ei ole asiaa, jota ei pieni aloittelija uskaltaisi kysyä näiltä sisaruksilta tietäen,
että heiltä saa ystävällisen neuvon.
Jennin kuva Kuvaamo Ursula Pöri

30.11.2019 Sanna-Maria Klemetti
Sanna-Maria Klemetti toimii Kajaanin Ratsastusseuran
varapuheenjohtajana. Hänen mukaansa on ilo olla mukana
seuratoiminnassa. “Seuratoiminnassa pääsee aitiopaikalle
kehittämään toimintaa sekä näkemään ja kehittämään uusia
avauksia ja projekteja, joita Kainuu tarvitsee.” Sanna-Marian
sydäntä lähellä ovat lapset ja nuoret, joihin Kajaanin
Ratsastusseura panostaa.

Kajaanin Ratsastusseura on lasten ja nuorten liikunnan Tähtiseura. Tähtiseura -ohjelma on
Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma. Tänä vuonna Olympiakomitea
ja Gasum Oy myönsivät KRS:lle kannustuspalkinnon alueellisena Tähtiseurana.
Olympiakomitean marraskuun mittainen #kiitosseuratoimija -kampanja päättyy virallisesti
tähän päivään. Koska starttasimme kamppikseen hieman takamatkalta, niin jatkamme
#kiitosseuratoimija -postauksia vielä joulukuun puolelle.
1.12.2019 Tiia Kananen
Tiia Kananen on aktiivinen juniorijäsen: hän on
ollut hallituksen junioriedustajana kolme vuotta,
edustaa seuraa koulu-, este- ja kenttäkisoissa,
talkoilee kilpailuissa, on pitänyt heppakerhoa
kolme vuotta ja on ollut myös esittelemässä
seuraa ja seuran nuorisotoimintaa erilaisissa
tapahtumissa.
Tiian mielestä parasta sekä toimihenkilönä että
kilpailijana KRS:n kilpailuissa on yhteishenki,
toisten auttaminen ja kannustaminen. Aurinkoista ja auttavaista Tiia kiinnostaa hevosten
kanssa harrastaminen monipuolisesti - hän talkoilee ja hoitaa hevosia myös raveissa. Tiian
tavoitteena on ajaa itsekin kilpaa ensi keväänä.
Heppakerhot ovat ratsastusseurojen ja tallien järjestämiä kerhoja, jossa opitaan hevostaitoja
ja turvallista tallitoimintaa leikin, liikunnan ja askartelun lomassa. Kerhot täydentävät
ratsastustuntia ja antavat perustaitoja hevosen hoidosta ja käyttäytymisestä. KRS:n
heppakerho kokoontuu joka toinen lauantai Kajaanin Hevosharrastekeskuksessa.
Kuva Miia Angeria
2.12.2019 Heidi Kananen
Heidi Kananen on Kajaanin Ratsastusseuran
kasvatti ja harrastanut ratsastusta KRS:ssa 25
vuotta. Hän edustaa seuraa aktiivisesti estekisoissa
ja on menestynyt hienosti jo monta vuotta 90-100
cm aluetason luokissa.
Heidin mielestä tekeminen ja treenaaminen on
mukavampaa porukalla ja yhdessä saadaan
aikaiseksi enemmän kuin yksin. Heidi talkoilee
etenkin estekisoissa, usein ratamestarin apuna.
Kuva: Ak.galleria

3.12.2019 Susan Lappalainen
Susan Lappalainen edustaa seuraamme koulu- ja
esteratsastuksessa ja on kilpaillut seura- ja aluetasolla.
Hän on kasvanut talkootehtäviin ja toiminut kilpailuissa
mm. liputtajana, juoksutyttönä, kansliassa ja tuomarin
sihteerinä.
Iloinen ja avulias Susan auttaa tallissa ollessaan eri-ikäisiä
hevosharrastajia. Hän rakastaa kaikkia eläimiä ja
harjoittelee eläinten operanttia kouluttamista positiivisella
vahvisteella.
Kuva: Wilma Leinonen
4.12. Jaana Huotari perheineen
Jaana Huotarin mukana talkoilemassa ovat
yleensä myös tytär Hilla ja puoliso Timo Regina.
Jaana kertoo, että ratsastuksesta on tullut oman
hevosen Simon myötä koko perheen harrastus.
Simon kisoja on ollut mielenkiintoista seurata ja
vanhemmat ovat mukana erityisesti
esteratsastuksesta pitävän Hillan harrastuksessa.
Jaanan mukaan tallille on aina mukava tulla ja
siellä unohtuvat muut asiat. "Seurasta on saatu paljon uusia ystäviä. Seuran toiminnassa ja
talkoissa mukana olemisessa parasta on yhdessä tekeminen ja hyvä yhteishenki."
Seuratoiminnassa tarvitaan monenlaisia taitoja ja ihmisiä, jotta seuratoiminta ylipäänsä on
mahdollista. Seuratoiminta on Suomen suurin vapaaehtoistyön kohde. Urheiluseurojen
taustalla vaikuttaa 850 000 ihmistä. #kiitosseuratoimija, kun olet mukana!
5.12. Sanna Mattila-Rautiainen
Ratsastusterapeutti Sanna Mattila-Rautiainen on
seuramme jäsen ja vaikuttaja valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti. Sanna toimii Suomen
ratsastusterapeuttien puheenjohtajana ja kansainvälisesti
Horses in Education and Therapy Internationalin (HETI
federation) puheenjohtajana.
Sanna tekee väitöskirjaa liikuntalääketieteeseen ja edistää
liikemekaniikan tuntemusta omalla tutkimustyöllään. Hän

myös tuo useita kertoja vuodessa Kajaaniin liikemekaniikan valmentajan, jonka
valmennuksiin osallistuu useita seuran jäseniä. "Hevosen oikea liike ja työhyvinvointi
kulkevat käsi kädessä." Kajaanin Ratsastusseura on tukenut Sannaa antamalla hänelle
maneesia tutkimuskäyttöön.
Sannan ratsastusterapeutin työ tukee ja lisää tietoisuutta myös ratsastusterapiasta ja
erityisryhmien ratsastusharrastuksesta.
6.12. Liisa Kemppainen
Liisa Kemppainen palasi pitkän tauon jälkeen
aikuisena tallille ja ratsastuksen pariin. Hän aloitti
talkoilun ns. helpoista tehtävistä eli oven
avauksesta ja sihteerinä. Ensi vuodeksi hallituksen
varajäseneksi valittu tehokas Liisa on tiiviisti
mukana kehittämässä seuran aikuisliikuntaa, jossa
hän toimii vastuuhenkilönä. Lisäksi hän avustaa
tiedotusvastaavaa erityisesti some-päivityksissä ja
talkoilee tulospalvelussa. #kiitosseurasydän -kampanjan toteutuksesta ovat vastanneet
tiedotuksen Liisa ja Sari, joka esitellään huomenna.
Liisan mukaan seuratoiminnassa on mukavaa päästä yhdessä kehittämään ja tekemään
asioita. Seuratoiminta tarjoaa myös esim. ratsastussuunnistuksen, joka toteutetaan
yhteistyössä Kajaanin Suunnistajien kanssa. “Ilman seuraa ei olisi mahdollista päästä
kokeilemaan tuollaista!“
Seuratoiminnan kautta voi kehittää omaa osaamista myös lajin ulkopuolella - tiedotuksen
tehtäviin kuuluu mm. seuran verkkosivujen ylläpitäminen. Seuratoimintaan on mahdollista
osallistua eri tavoilla ja omien aikaresurssien mukaan. "Kaikkien talkoopanos on yhtä tärkeä
ja merkittävä - seura tehdään yhdessä."
Kuva: Sari Kuure
7.12. Sari Kuure
Tiedotusvastaavamme Sari Kuure on myös Kajaanin
Ratsastusseuran kasvatteja ja hän on aloittanut ratsastuksen
yli 30 vuotta sitten. Sari on toiminut hallituksessa aiemmin
nuorisovastaavana. Seuran tiedotusvastaavana hän on
toiminut jo 15 vuotta.
Kahden pienen lapsen äiti talkoilee nykyään pääasiassa etänä
ja Sari toimii mm. seuran nettisivujen parissa, tapahtumien
järjestämisessä ja yhteistyö- ja mediasuhteissa sekä
maneesivarausten yhteyshenkilönä. Kisoissa Sari vastaa
yleensä tulospalvelusta, joten Kipa ja Equipe ovat hänelle hyvin

tuttuja. Hän kouluttaa tulospalvelussa työskentelevät järjestelmien saloihin ja vastaa
kinkkisiin kysymyksiin tukihenkilönä, jos tulospalvelu törmää kisapäivänä ongelmaan. Ja
mikä on koulukisojen täsmällisten aikataulujen salaisuus? Sarin kokemus ja ohjelmien
kellotus!
Sari kertoo, että isommissa kilpailuissa seura tarvitsee useita kymmeniä vapaaehtoisia ja
heidän keräämisensä ei ole yksinkertainen tehtävä. Hänen mielestään ihanimpia ovat
vapaaehtoiset, jotka ilmoittautuvat itse ja haluavat tulla auttamaan ja tekemään hyvää
yhteisen asian eteen. Sarilla on useita keinoja talkoolaisten saamiseksi - tehokkaimpana
toimii edelleen perinteinen henkilökohtainen kontakti. Sari muistuttaa, että ilman
vapaaehtoisia ei olisi seuraa eikä esim. kilpailuja pystyttäisi järjestämään. "On hienoa, että
seuramme kannustaa vapaahtoisia osallistumaan mm. talkoopassilla ja muistamisilla vuoden
lopussa pikkujouluissa."
#kajaaninratsastusseura viettää 55 -vuotisjuhlavuottaan 2020 ja Sari toivottaa kaikki
lämpimästi tervetulleeksi mukaan seuran järjestämiin tapahtumiin ensi vuonna. "Toivotamme
myös uudet ihmiset tervetulleiksi ja opastamme talkoolaiset kaikkiin tehtäviin!"
Tämä postaus on viimeinen #kiitosseuratoimija -kampanjassa. Haluamme kiittää kaikkia
seuran toiminnassa mukana olevia nyt esiteltyjen lisäksi. Te olette #seurasydän , joka sykkii
vahvasti ja pitää KRS:n liikkeessä! ❤
Kuva: Antti Kuure

