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JOHDANTO 
 
Laukaalla tapahtui 13.2.2013  järkyttävä onnettomuus ratsastusmaneesin 
romahduttua  ja yksi lapsi menehtyi romahduksessa. 
Onnettomuuden seurauksena Ympäristöministeriö aloitti selvitykset maneesien 
kunnosta. Ministeriön ohjeiden mukaan Muovihuone-valmistajan rakentamat hallit 
kuuluivat riskiryhmään ja ne tuli tarkastaa ennen käytön jatkamista. 
Iso maneesi asetettiin käyttökieltoon 19.2 ja samana päivänä kävivät rakennustarkas- 
taja Hannu Leskinen ja Insinööritoimisto Mäkeläisestä Ville Jurvansuu tarkas-
tamassa maneesin ja sen piirustukset. Lujuuslaskelmissa todettiin että maneesin 
kuorman kestävyydessä on puutteita, mikäli katolle kerääntyy lunta. Asiasta 
keskusteltiin asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa, ja saimme luvan käyttää 
maneesia kun katolla ei ole lumikuormaa. 
Maneesin katolta poistettiin lumi ja maneesi otettiin jälleen käyttöön lauantaina 23.2. 
 
Seuran kilpailutoimintaa supistettiin talliremontin vuoksi – talliremontin suunnittelu 
aloitettiin jo alkuvuonna, mutta varsinainen remontti saatiin alkuun vasta elokuussa.  
 
Pohjois-Suomen Ratsastusjaos palkitsi seuramme Pohjois-Suomen parhaana ratsas-
tusseurana ja Kajaanin Hevosharrastekeskuksen Pohjois-Suomen parhaana tallina. 
Lisäksi Vuoden parhaana vapaaehtoisena palkittiin Mirja Leppänen, Vuoden 
nuorisotoimijana Krista Korhonen ja Kajaanin Ratsastusseura vuoden tiedottajana. 
Seuramme valittiin SRL:n seurakehittämisvalmennukseen, seuramme edustajina 
valmennuksessa ovat Hannu Rytkönen ja Tarja Sahlberg. 
 
Järjestimme yhteistyössä Kajaanin Suunnistajien kanssa RideO -ratsastus-
suunnistustapahtuman lokakuussa. Ideamme voitti Pohjois-Suomen aluejaoksen 
ideakisan ja myös Kajaanin kaupunki palkitsi tapahtuman uutena innovaationa. 
 
1. HALLINTO 
 
Seuran toimintaa johtavan hallituksen puheenjohtajana toimi Hannu Rytkönen ja 
varapuheenjohtajana Soile Lappalainen. Sihteeri-rahastonhoitajana toimi Mirja 
Leppänen.  
Hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Helena Heikkinen, Anna Maria Honkala, 
Soile Lappalainen, Mirja Leppänen, Leena Särkelä-Huttunen ja Riitta Pajari. 
Varajäseninä toimivat Hanna Niskanen, Riikka Saastamoinen ja Tarja Sahlberg. 
Junioriedustajina hallituksessa olivat Krista Korhonen ja Eerika Schroderus.  
 
Kilpailuvastaavana toimi Soile Lappalainen ja nuorisovastaavana Riikka 
Saastamoinen. Tiedotusvastaavana toimi Sari Nieminen ja maneesvastaavina  Esa 
Mikkonen ja Marja-Leena Parviainen. Estekalustovastaavina toimivat Helena 
Heikkinen ja Leena Särkelä-Huttunen, turvallisuusvastaavana Mikko Juntunen ja 



ympäristövastaavana Lenita Perhovaara. 
Hallitus kokoontui yksitoista (11) kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. 
 
Seuramme valittiin SRL:n seurakehittämisvalmennukseen, jossa edustajiamme ovat 
Hannu Rytkönen ja Tarja Sahlberg. Elokuussa pidettiin hallituksessa tapaaminen, 
jossa muokattiin seuran toimintalinjaa, Tarja ja Hannu muokkaavat toimintalinjaa  
seurakehittämisvalmennustilaisuuksissa. Kehittämisvalmantajat Janne Lappi ja Mirja 
Herttua-Ruuskanen olivat Kajaanissa elokuun lopussa ja tilaisuudessa ideoitiin mm. 
Suunnistusratsastusta ja kainuulaisten seurojen tapaamista. 
Seurakehittämistapaamisia järjestettiin Tampereella ja Jyväskylässä, valmennus 
jatkuu vielä vuonna 2014. 
Seurakysely järjestettiin joulukuussa, tulokset analysoidaan hallituksessa sekä 
seurakehittämisvalmennuksessa. 
 
2. TUNTITOIMINTA 
 
Tuntitoiminnasta vastaa Kajaanin Hevosharrastekeskus. Yrittäjänä ja ratsastuksen-
ohjaajana toimii Soile Lappalainen. Tuntitoiminnasta vastasi lisäksi ratsastuksen-
ohjaaja Emma Tervo 
 
3.  VALMENNUSTOIMINTA 

 
Seuran kouluvalmentajana toimi Soile Lappalainen ja estevalmentajana Suvi  
Juntunen. 
Esteratsastuksen valmennusteamiin kuuluivat: Juuli Hyrkäs, Heidi Kananen, Hanna-
Mari Keränen, Sari Kivioja, Marja-Leena Koutonen, Sanna-Mari Moilanen, Hanna 
Niskanen sekä Johanna Pernu. 
 
Kouluteam "Cool Dressage": Sari Kivioja, Mirja Leppänen, Hanna-Kaisa Naumanen, 
Tarja Ollila, Heli Okkonen, Marja-Leena Parviainen, Riitta Pajari, Johanna Pernu, 
Soili Pyy, Tarja Sahlberg sekä Suvi Vainonpää. 
 
Valmennusteamilaisille järjestettiin yhteinen liikuntapäivä huhtikuussa Vuokatti 
Sportin tiloissa  Johanna Pernun johdolla.  
 
Arto-Pekka Heino kävi valmentamassa kouluratsastajia kerran kuussa, osallistujia 
n.4-5/kerta. Soile Lappalaisen koulukursseja oli neljä,  pa. kilpailuihin valmistuville 
ratsukoille. 
Esteratsastuksessa piti Suvi Juntunen kuusi ja Tiina Porali yhden valmennuksen. 
Lisäksi  Emma Tervo piti kaksi lasten esteratsastuskurssia. 
Lännenratsastuksessa järjestettiin kolme kurssia  sekä Mini Wahlbergin 
kursseja kaksi. 



4.  KILPAILUTOIMINTA 
 
Seurakilpailut: 
KOULURATSASTUS: kilpailuja viisi, luokkia 4/kilpailu, lähtöjä yhteensä 119. 
ESTERATSASTUS: kilpailuja neljä, luokkia 4/kilpailu, lähtöjä yhteensä 212. 
Syksyn seuraestekilpailuissa kilpailtiin myös keppihevosilla. 
 
Huhtikuun kansalliset esteratsastuskilpailut jouduttiin perumaan varotoimenpiteenä 
herpes-viruksen leviämisen estämiseksi.   
Lokakuussa järjestettiin kansalliset esteratsastuskilpailut, joissa ratsastettiin myös 
alueluokkia. Kolmessa alueluokassa oli yhteensä 37 lähtöä ja kahdessa kansallisessa 
luokassa 25 lähtöä. 
 
Kansalliset hallikouluratsastuskilpailut järjestettiin maaliskuussa, alueluokkia 
kilpailuissa oli kaksi, lähtöä 46, kansallisia luokkia oli  kaksi (16 lähtöä). 
Aluekoululkilpailut järjestettiin syyskuussa, kilpailuissa ratsastettiin kolme 
alueluokkaa, joissa oli yhteensä 45 lähtöä. 
 
Kainuun Pojjat,  Lady Meeting   sekä kesän kansalliset kouluratsastuskilpailut jäivät 
järjestämättä talliremontin vuoksi.                                                                                                                                               
 
Seuramestaruudet: 
Kouluratsastus,opetushevoset:    1. Essi Vimpari-Jesmanta 

2. Elina Härkönen-Cora 
3. Elina Leinonen-Cora 

 
       juniorit:   1. Roosa Haapsalo-Vivaldi II 

              2. Juliet Jousjärvi-Haidi 
   

       seniorit:  1.  Jonna Takkinen-Vivaldi II 
             2.  Sari Kivioja-Korsyka  
             3.  Marja-Leena Parviainen-Faustus II 
              

                aikuisratsastajat:    1. Jenni Hirvonen-Walceroy 
     2. Sanna Koistinen-Brygg 
 
      suomenhevoset:     1. Soili Pyy-Poppapoika   

             2. Riitta Pajari-Pihlatar 
             3. Eeva Leinonen-Poppapoika 

 
Esteratsastus,opetushevoset: 1. Noora Perttunen- Poppapoika 
   2. Essi Vimpari-Dominika  
   3. Emma Piirainen-Dominika 
 



                       suomenhevoset:     1. Hanna-Mari Keränen-Marliinu 
 
                  juniorit:  1. Annika Haverinen-Tell Me 
   2. Lotta Syvävirta-Congressman 
   3. Juliet Jousjärvi-Haidi 
 
                      seniorit:  1. Elina Jääskeläinen-Jakarta 
   2. Riikka Saastamoinen-Ingvers 
    
     aikuisratsastajat: 1. Jenni Hirvonen-Walceroy 
   2. Sanna-Mari Moilanen-Poppapoika  

             3. Heli Katajamäki-Brygg              
 

Aluekilpailuluvan lunastaneita ratsastajia oli 29. Alueluvan anoneille järjestettiin 
koulutus helmikuussa. Kouluttajina toimivat Leena Särkelä-Huttunen, Riikka 
Saastamoinen sekä Hanna Niskanen. Koulutukseen osallistui 27 henkilöä.  
Kansallisia kilpailulupia oli seuramme viidellä ratsastajalla. 
 
Elina Jääskeläinen saavutti P-SM hopeaa kenttäratsastuksessa ja Taija-Maija 
Korhonen osallistui HIHS Amateur Tourille. 
 
5.  SEURAPOKAALIT 

 
Seurapokaalit jaettiin perinteisesti pikkujoulun yhteydessä. 
Alue- ja kansallisten kilpailujen perusteella Vuoden Edustaja -junioripokaalin sai 
Tytti Parviainen  ja senioripokaalin Suvi Juntunen. 
Seurakilpailujen perusteella juniorien Vuoden pytyn sai Annika Haverinen, seniori-
pokaalin Elina Juntunen ja aikuisratsastajien pokaalin Soili Pyy. 
Vuoden jäsen -kiertopalkinto luovutettiin Esa Mikkoselle. 
Nuoren Suomen  ja Veikkauksen lahjoittama Vuoden Juniorivalmentaja -
kiertopalkinto jaettiin Soile Lappalaiselle. 
Vuoden opetushevonen /Poppiksen malja -kiertopalkinnon sai Poppapoika. 
Vuoden Hymy –palkinto, jonka valintaperusteina on mm. iloinen, auttavainen, 
ystävällinen ja vastuuntuntoinen "hevostyttö"  - palkinnon sai Essi Vimpari.                          
 

6. TUOMARITOIMINTA                                                                           
 
Niina Räsänen ja Soile Lappalainen toimivat kouluratsastuksen IV tuomareina, 
Hanna Niskanen IVk-tuomarina. 
 
Esteratsastuksen aluetuomarina toimivat Laura Koskelo, Tarja Hirvonen, Riikka 
Saastamoinen, Leena Särkelä-Huttunen ja Elina Salmela. 
Alueratamestarina toimivat Elina Salmela, Jenni Hirvonen, Sara Arola sekä Annika 
Korhonen. 



Kansallisena stewardina toimi Laura Koskelo ja aluestewardeina Jenni ja Tarja 
Hirvonen. 
Ratamestareiden ja estetuomareiden lisenssikoulutukseen Haukiputaalla helmikuussa 
osallistuivat Elina Salmela, Sara Arola sekä Annika Korhonen. 
Leena Särkelä-Huttunen osallistui estetuomareille tarkoitetulle steward-kurssille 
elokuussa. 
Soile Lappalainen ja Niina Räsänen osallistuivat koulutuomareiden lisenssi-
koulutukseen maaliskuussa. Soile Lappalainen osallistui tammikuussa henkisen 
valmennuksen koulutukseen Vuokatissa. 
 
7. NUORISOTOIMINTA 
 
Sinettiseurana pääpainoalueemme on nuorisotoiminta ja sen tukeminen kaikilla 
mahdollisilla keinoilla. 
 
Ala-asteikäisten ja sitä nuorempien lasten Heppakerho kokoontui kerran viikossa 
kouluvuoden aikana. Heppakerhon ohjaajina toimivat Krista Korhonen ja Anna 
Korhonen. Kerholaisia oli 6-12/kerta. Kerhossa opetellaan hevosten hoitoa, pelataan 
pelejä, leikitään ja askarrellaan. Kerhon ohjelmaan ei kuulu ratsastus. 
 
Polleporukka on 10-14 vuotiaille suunnattu kerho, jonka toimintaan sisältyy 
monipuolisesti hevosten hoidon teoriaa, käytännön toimimista, pelejä ja muuta 
toimintaa. Vetäjinä toimivat Krista Korhonen ja Ida Yrttiaho. Kerholaisia oli n. 
kymmenen ja se kokoontui joka toinen viikko. 
 
Suositut Keppihevostunnit pyörivät tallilla joka lauantai. Tunteja vetivät juniorit 
pareittain ja ohjelma sisälsi vaihtelevasti kaikkea kouluratsastuksesta, este-
ratsastukseen ja maastoiluun sekä vähän harvinaisempien ratsastuslajien kokeiluun. 
 
Kati Aavakare piti polleporukkalaisille lännenratsastusesttelyn syksyllä. 
 
Kajaanin Suunnistajien kanssa järjestettiin lokakuussa ratsastussuunnistustapahtuma, 
jossa oli myös perheille ja lapsille tarkoitettu keppihevossuunnistus tallin 
pihapiirissä.  
 
Ratsastuksen Sinettiseuratapaamiseen Hämeenlinnassa huhtikuussa osallistuivat 
Riikka Saastamoinen ja Krista Korhonen. 
Krista Korhonen osallistui Hevoskerhon ohjaajien jatkokurssille Oulussa 
marraskuussa. 
 
Juniorit järjestivät hevostarvikkeiden kirpputorin kansallisten estekilpailujen 
yhteydessä lokakuussa ja olivat mukana toteuttamassa Tallin Joulutapahtumaa eri 
tapahtumapisteissä ja pitämällä kirpputoria tallissa. 
                                                        



8.  LEIRITOIMINTA 
 

Kajaanin Hevosharrastekeskuksen järjestämiä kesäleirejä oli neljä. Seuramme 
juniorit toimivat leireillä leiriavustajina.  
 
9. KAJAANIN HEVOSHARRASTEKESKUS JA ALUEEN 
     YRITTÄJÄT 
 
Toimintaamme ohjaa saumaton yhteistyö ja yhteiset tavoittet - yhteistyössä 
järjestimme ratsastuskilpailuja ja erilaisia tapahtumia. Tallille on laadittu 
turvallisuussuunnitelma. 
 
Hevosharrastekeskus yhdessä Suvi Juntusen kanssa tekivät myös yhteistyötä 
Kainuun Ammattiopiston Seppälän luonnonvara-alan kanssa.  
Tallilla toimii  myös Sanna Mattila-Rautiaisen ratsastusterapiayritys. Sanna on 
pitänyt myös Centered riding -tunteja ratsastajille. 
Sanna toimii Suomen Ratsastusterapeuttien puheenjohtajana ja opettajana Ypäjällä 
sekä kansainvälisen kumppanuushankkeen informatio coordinaattorina. 
 
Naapuritallin yrittäjänä toimii Katariina Saukkonen / Blue Dun Oy. Katariinan 
toimintaan kuuluu myös fysio- ja ratsastusterapia. 
Lisäksi Hannu Rytkösen sosiaalipedagogiyritys toimii tallillamme. 
 
Kainuun Raviradan kanssa yhteistyö oli aktiivista. Käytimme Raviradan VIP-tiloja 
pikkujoulussamme ja maneesien ja kentän suolaukset tehtiin Raviradan puolesta. 
 
Talliremontin suunnittelua jatkettiin alkuvuosi Pro Agrian avustuksella. Hankkeen 
toteuttajana toimii Kajaanin Hevosharrastekeskus, rahoittajana ELY-keskus, 
Finnvera ja Kainuun Osuuspankki. Remontti alkoi 19.8 ns. yksityispuolen 
karsinoiden purkamisella, osa hevosista pääsi uusiin karsinoihin marraskuussa ja 
opetushevoset ennen joulua. Tallin karsinoiden määrä remontissa pieneni 33:een.  
Kainuun Maa- ja Metsäsäätiön kanssa ajanmukaistettiin alueen vuokrasopimukset. 
Kajaanin Ratsastusseuralle, Kiinteistö Oy Kajaanin Ratsastuskeskukselle ja Kajaanin 
Hevosharrastekeskukselle tehtiin omat vuokrasopmukset. 
 
10. TIEDOTUSTOIMINTA  
 
Sari Nieminen toimii seuran tiedotusvastaavana. Sari päivittää seuran www-sivuja ja 
vastaa sähköpostitiedostuslistasta, johon kuuluu n. 75% seuran jäsenistöstä. Sari on 
huolehtinut myös maneesien sähköisestä kalenterista.  
Sari osallistui SRL:n rtsastusviestinnän erikoiskoulutukseen. 
Kainuun Sanomissa ja Koti-Kajaanissa oli useita artikkeleja toiminnastamme. 
Sari vastasi myös seurakilpailujen pistepörssistä. 



11. JÄSENISTÖ 
   
Seuramme jäsenmäärä vuonna 2013 oli 333 jäsentä, joista senioreja 206 (miehiä 12), 
junioreja 127, joista poikia kaksi. 
Leena Valtanen on kunniapuheenjohtaja ja Hildur Hagelberg kunniajäsen.  
Seuramme osallistui SRL:n jäsenhankintakilpailuun 1.5.-31.7. Kilpailussa oli 
mukana yhdeksän uutta jäsentä.  
 
12. MANEESI 
 
Laukaan maneesionnettomuuden jälkeen asetti ympäristöministeriö työrymän, johon 
SRL:n edustajiksi valittiin pääsihteeri Fred Sundwall ja Petri Meller Ypäjän 
Hevosopistolta. Tiedotimme maneesitilanteestamme heille, selvitimme myös 
aktiivisesti keinoja maneesin kantavuuden parantamiseksi ja ennenkaikkea lumien 
pudottamiseksi. 
Anna Maria Honkala oli yhteydessä Lassi Riikoseen Kestilässä – hänellä on Suomen 
vanhin Muovihuoneen maneesi ja kokemusta lumien pudottamiseksi.  
Järjestimme 21.9.2013 maneesitapaamisen Kestilässä. Tapaamisessa oli myös 
maneesiomistajia Oulusta ja Muhokselta. Kestilän maneesin omistaja Lasse Riikonen 
esitteli kehittämiään keinoja maneesin lumen pudottamiseksi ja kantavuuden 
vahvistamiseksi. 
Teimme vahingonkorvausvaateen Muovihuone Oy:lle maaliskuussa. 
Laadimme ennen lumia kajaanilaisille urheiluseuroille ja yksityishevosen omistajille 
kyselyn halukkuudesta osallistua lumien pudottamiseen – urheiluseuroilta emme 
saaneet vastauksia, muutama seuralainen ilmoitti haluukkudestaan. 
Marrakuussa tuli SRL:n kautta ilmoitus, että maneesien korjausrakentamiseen on 
mahdollista hakea avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hakemukseen 
pyydettiin urakkatarjous ja hakemus liitteineen lähetettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskukseen ennen joulua.  
 
13. MUU TOIMINTA 
 
Talven kaatajaiset – naisten perinteinen saunailta pidettiin 
helmikuussa, osallistujia oli 13. 
 
Valokuvauskurssi järjestettiin huhtikuussa Kainuun Liikunnan 
tiloissa. Kurssilaisia oli 14, kurssin vetäjänä toimi Antti Kuure. 
Kurssilaisten ottamista valokuvista julkaistiin vuoden 2014 kalenteri. 
 
Ratsastajainliiton kevätkokousviikonloppuun Silja Serenadella 
huhtikuussa osallistuivat Soile Lappalainen ja Mirja Leppänen. 
 



Lokakuussa järjestetty RIDE-O ratsastussuunnistustapahtuma oli todellakin 
vertaansa vailla. Ei mikään kisatapahtuma saa aikaan sellaista jännitystä ja 
kihelmöintiä kuin se, että ratsastajat laitetaan tuttuun tai tuntemattomaan maastoon 
kartan kanssa.  
Rasteja pitäisi etsiä, jotain karttamerkkejäkin ehkä tunnistaa, saada vielä hevonen 
rastin lähelle ja leimata emit-kortti. Matkaan lähti yhteensä 14 ratsukkoa, joista osa 
ratsasti yksin, osa pareittain tai kolmisin ja osa avustajan kanssa. Jotkut olivat täysin 
tutussa maastossa, osa taas täysin tuntemattomassa. Toisten hevoset menivät rastin 
kuin rastin lähelle helposti, toisille se taas tuotti hieman ajankulua ja pohdintaa. 
Rastien etsiminen toi hommaan sitä kaivattua hohdetta ja jopa kilpailuviettiä. 
Tapahtuma toteutettiin Kajaanin Suunnistajien (KaSu) ja Kajaanin 
Ratsastusseuran yhteistyönä. KaSu toteutti koko suunnistuspuolen lähtien 
lähialueiden kartoituksesta, radan suunnittelusta ja toteuttamisesta 
koulutukseen, ilmoittautumiseen ja ajanottoon.  
KRS tarjosi suunnistajille mahdollisuuden kokeilla, miltä se ratsastus oikein tuntuu 
ja miten sitä hevosta hallitaankaan. Haasteen otti vastaan viisi KaSun jäsentä ja he 
suoriutuivat erittäin mallikelpoisesti puolituntisistaan ratsailla.  
Tapahtuman tavoitteena oli tuoda esille molempien lajien ajatusta toisen lajin 
harrastajille. Ratsukoiden hartain toive olikin, että vastaavanlainen tapahtuma 
järjestettäisiin toistekin! 
RIDE-O oli tapahtuma, ei kilpailu, joten palkintoja ei jaettu. Ratsukoista nopeiten 
radan selvitti Hanna Näpänkangas hevosella Ingvers. Hanna on sekä KRS:n että 
KaSun edustaja, joten hänelle molemmat lajit olivat kotoisia. 
 
Toimihenkilöille järjestettiin yhteinen illanvietto marraskuussa 
Raviradan VIP-tiloissa, tapaamiseen osallistui 13 vapaaehtoista 
talkoolaista. 
 
Joulukuussa järjesti Kainuun ammattiopisto/Seppälä hevosten 
hyvinvointi ja käsittelykoulutuksen, jossa kouluttajana oli Tuire 
Kaimio. Kaksipäiväiseen koulutukseen kuului teoriapäivä Seppälässä 
ja käytännön harjoitusilta hevosen kanssa isossa maneesissa. 
Koulutukseen osallistui useita seuramme jäseniä. 
 
Tallin joulu-tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Kajaanin 
Hevosharrastekeskuksen kanssa sunnuntaina 15.12. Ohjelmassa oli 
talutusratsastusta, rekiajelua, lännenratsastuksen esittelyä, harjaa 
hevosta-piste tallissa sekä uuden tallin esittelyä. 
Juniorit pitivät kirpputoria ja möivät joulusukkia ja lapasia yhdessä 
Taimi Niemisen kanssa.  
Kutsuimme myös kaikki sponsorimme joulutapahtumaan ja 



Nakkipaalissa tarjosimme kuumaa glögiä, pipareita ja grillimakkaraa. 
Joulutapahtumaan osallistui n. 150 henkeä. 
 
Seuran ja Kajaanin Hevosharrastekeskuksen yhteistä pikkujoulua vietettiin 15.12 
Raviradan VIP-tiloissa. Pikkujouluun osallistui n. 60 seuran jäsentä. Pikkujoulussa 
palkittiin vuoden pokalistit, Kajaanin Hevosharrastekeskus palkitsi Vuoden hoitajana 
Susanna Moilasen, Vuoden koululupauksena Elina Härkösen sekä Vuoden este-
lupauksena Anni Pöppösen. 
Kukkasin kiitettiin kuluneesta vuodesta puheenjohtaja Hannu Rytköstä, yrittäjä Soile 
Lappalaista, valmentaja/turvallisuuspäällikö Suvi ja Mikko Juntusta, 
tiedostusvastaava Sari Niemistä ja Antti Kuurea, ratsastusterapiayrittäjä Sanna 
Mattila-Rautiaista, Heikki Leinosta, sihteeri Mirja Leppästä sekä Pohjois-Suomen 
kenttäratsastusrankingin voittanutta Elina Jääskeläistä. 
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