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VALMENNUSAIKOJEN ANOMINEN 

Kurssit ja valmennustilaisuudet anotaan pääsääntöisesti keskitetysti tiettyyn päivämäärään mennessä syys-, 

kevät- ja kesäkausiksi erikseen. Kevätkauden (tammi-huhtikuu) valmennukset anotaan 15.11. mennessä, 

kesäkauden (touko-elokuu) valmennukset 15.3. mennessä ja syyskauden (syys-joulukuu) valmennukset 

15.7. mennessä. Valmennusten myöntämisessä ja päällekkäisissä tapauksissa noudatamme Kuluntalahden 

maneesien ja ratsastuskentän käytön ja varausten periaatteita. Etusijalla seuran ulkopuolisista valmentajista 

ovat jo pitkään valmentamassa käyneet valmentajat.  

Anomusajankohdista muistutetaan seuran nettisivuilla ja tiedotussähköpostissa. Anomukset lähetetään 

sähköpostilla osoitteeseen tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi, hakemuksista on tultava ilmi valmentajan 

nimi, yhteyshenkilön nimi, laji ja toivomuspäivä, toivomuskellonaika ja toivomuspaikka. Yhtä valmentajaa 

kohti valmennusta ei voi olla useammin kuin neljän viikon välein. KRS:n hallitus päättää kuukausittaiset 

valmennusvapaat viikonloput. 

Valmennusvapaille viikonlopuille ei myönnetä valmennuksia. Yksittäiset tunnit (1h/vrk/valmentaja, maks. 3 

rats/tunti, maks. 3 valmentajaa/vrk) ovat mahdollisia, mutta näille ei myönnetä koko tilan varauksia. 

Valmennusvapaina viikonloppuina voidaan kuitenkin myöntää valmennuksia klo 22-07 väliselle ajalle. Muut 

tunnit, irtohypytykset jne. varataan kuten aiemmin ja ne myönnetään noudattaen Kuluntalahden maneesien 

ja ratsastuskentän käytön ja varausten periaatteita. Annettujen hakupäivämäärien jälkeen tuleville 

hakemuksille voidaan antaa valmennusaikoja, mikäli kalenterissa on tilaa. 

Kaikki maneesivaraukset tulee aina tehdä sähköpostilla osoitteeseen tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi, 

EI whatsappilla esim. KRS:n akuutit maneesiasiat -ryhmässä. 

Annettujen hakupäivämäärien jälkeen tuleville hakemuksille voidaan antaa valmennusaikoja, mikäli 

kalenterissa on tilaa. Valmennuksesta tulee tällöin ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta KRS:n 

tiedotusvastaavalle sähköpostilla (tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi). Ilmoituksesta tulee käydä ilmi 

tilaisuuden aihe, vastuuhenkilö, päivämäärä ja oletettu kellonaika. Paikkatoiveen voi esittää, mutta 

ratsastuskoulutunnit ovat ensisijaisesti kentällä/isossa maneesissa ja muuten tilat varataan 

ilmoitusjärjestyksessä. Seuran tiedotusvastaava tarkistaa ajankohdan sopivuuden ja ilmoittaa tilaisuudesta 

seuran nettisivujen kalenterissa. Valmennuksesta tai kurssista voidaan ilmoittaa myös seuran 

tiedotuspostilistalla ja seuran nettisivuilla Kilpailut ja tapahtumat -kohdassa, jos vastuuhenkilö näin haluaa. 

 

TAPAHTUMAN VASTUUHENKILÖ 

Valmennuksen vastuuhenkilö tiedottaa osallistujia/vastaa siitä, että valmennukseen osallistuvat noudattavat 

ratsastusalueiden toimintasääntöjä ja muita alueen sääntöjä, mm. pysäköintipaikat, tupakointisäännöt, 

esteiden ja puomien keräys pois. Hevosajoneuvoista tuleva lanta tulee viedä suoraan Kajaanin 

Hevosharrastekeskuksen lantalaan (ei maneesien eikä kentän kottikärryihin). Hevosille voi hakea vettä 

Kajaanin Hevosharrastekeskuksen tallista, mikäli veden hakija tulee sellaisesta tallista, joka on ollut vähintään 



2 viikkoa tautivapaa tai vaatteet ja kengät on kokonaan vaihdettu. Tallin wc on käytettävissä em. ehdoin. 

Roskaaminen on kielletty koko alueella.  

Mahdollisista kaluston rikkoontumisista tulee ilmoittaa tiedotusvastaavalle välittömästi. Tallialue on savuton 

ja tupakointi on sallittu ainoastaan tupakointipaikalla tallin roskakatoksen takana. 

 

OSALLISTUJAT 

Tapahtuman vastuuhenkilö myös tiedottaa niille ratsastajille, jotka eivät ole tehneet käyttösopimusta, miten 

käyttömaksu maksetaan. Ryhmän osallistujalistasta tulee käydä ilmi sekä ratsastajan että hevosen koko nimi. 

Osallistujalista toimitetaan sähköpostilla seuran sihteerille jo ENNEN valmennusta 

(ratsastusseura@kajaani.net). Osallistujatiedot kerätään KRS:n jäsenten valmennustilastointia sekä 

maneesimaksujen seurantaa varten. 

 

VALMENNUKSEN PERUMINEN 

Mikäli varattua valmennusaikaa ei käytetä, siitä on viipymättä ilmoitettava tiedotusvastaavalle. Mikäli 

varattu valmennusaika jää toistuvasti perumatta, KRS:n hallitus voi evätä ko. valmentajan valmennukset 

tiloissaan. 

 

 

KRS hallitus voi tarvittaessa evätä tapahtuman järjestämisen. 

Muut kuin ratsastuskurssit/valmennukset ovat maksullisia tapahtumia ja niistä laaditaan erillinen sopimus. 

KRS:n hallituksella on oikeus mahdollisiin muutoksiin. 

 

MAKSUT VUONNA 2021 

Kertakäyttömaksut: 

KRS-jäsen 16,50 e/h , sis. alv 10% 

Ei-jäsen 18,70e/h, sis. alv 10% 

Tilille Kajaanin Ratsastusseura Ry FI64 2018 2100 0021 63 

Lisätiedot maksuista:  

http://www.kajaaninratsastusseura.fi/krs/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=42 

 

YHTEYSHENKILÖT: 

Tiedotusvastaava Sari Kuure, tiedotus@kajaaninratsastusseura.fi puh. 050 570 3433 

Sihteeri Mirja Leppänen, ratsastusseura@kajaani.net puh. 044 5362 501 

 

http://www.kajaaninratsastusseura.fi/krs/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=42

