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Porvoon Ratsutallin kisaryhmä ”Team PoRa” 
 

Porvoon Ratsutallilla on vahva tahtotila yhdessä ammattivalmentajan, Minna 
Pekkalan kanssa mahdollistaa Team PoRalaisille laadukkaan arkiharjoittelun lisäksi 
opastusta urheilulliseen elämäntapaan, ylläpitää ja opettaa hyviä hevos- ja 
lajitaitoja. Ykköstavoitteena on luoda turvallinen valmennus- ja kilpailuympäristö 
niin hevosille kuin ratsastajillekin.  

Porvoon Ratsutallin kisaryhmä, Team PoRa, on motivoituneista ja tavoitteellisista jo 
kilpailevista ja siihen tavoittelevista ratsastajista koostuva ryhmä. Tämän 
kisaryhmän sisällä toimii myös alle 18-vuotiaille tarkoitettu Talent -ohjelma.  

Talentit on jaettu kahteen ryhmään. Kisa-Talentit ovat jo kilpailuluvan omaavia, 
kokeneempia alle 18-vuotiaita ratsastajia. Talent-Haastajat koostuvat 
tulevaisuuden lupauksista, jotka eivät ihan vielä täytä kaikkia Kisa-Talentin 
kriteerejä, mutta ovat valmiita sitoutumaan ohjelmaan ja harjoittelevat ahkerasti 
ja tavoitteellisesti. 
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Team PoRan jäsenille on tarjolla laadukkaita Porvoon Ratsutallin kilpahevosia 
kaikkiin lajeihin (koulu-, este- ja kenttä), hevonen/poni käyttöösi kilpailuihin 
varusteineen, ammattivalmentajan tuki ennen, kilpailujen aikana ja jälkeen.  

Team PoRan kisaryhmän jäsenyys mahdollistaa kisaamisen PoRan ja Porvoon 
Mustangin järjestämissä kisoissa seuraluokissa ja niistä ylöspäin. 

Kisaryhmään järjestetään vuosittain erillinen haku. Talent-Haastajiin voi hakea 
jatkuvasti avoimella hakemuksella (linkki hakemukseen löytyy nettisivuilta 
piakkoin). 

Kerran vuodessa, keväisin järjestettävillä tasokartoituksilla arvioidaan 
henkilökohtaisen palautteen kera jokaisen jäsenen sen hetkinen taso, kehityskaari 
ja käydään lävitse mahdolliset lisäharjoitusta vaativat asiat tulevaa kisakautta 
miettien.  

Jäsen saa käyttöönsä harjoituspäiväkirjan ja kisasuoritusseurantalomakkeen, joita 
täyttämällä jokainen kirjaa itse ylös omaa tekemistään. Näiden avulla valmentaja 
pystyy antamaan kohdennettuja vinkkejä ja toimenpidesuosituksia syksyllä 
kisakauden jälkeen pidettävässä lyhyessä wrap-up -keskustelussa kuluneen 
kauden osalta.  

Kilpailuvalmisteluiden ja itse kilpailujen aikana jäsenellä on tukena 
joukkueenjohtajien lisäksi myös nimetyt kisatutorit. Kilpailujen aikana on tarjolla 
valmentajan verryttelyapu viime hetken vinkkejä ja kannustusta varten. 

Valmentaja käy kisasuorituksen päällimmäiset ajatukset ja huomiot lävitse 
kilpailijan kanssa mahdollisuuksien mukaan jo kisapäivän aikana tai viimeistään 
tallilla seuraavan kerran nähdessänne. 

Mikäli jäsen haluaa syvällisemmän analyysin, videoiden ja/tai tuomarin 
pöytäkirjan läpikäynnin koskien omaa kisasuoritustaan, tulee Ratsukkoon tarjolle 
mahdollisuus varata ylimääräinen, maksullinen puhelinaika valmentajalle.  

 

Team PoRa tarjoaa mahdollisuuksia oheisharjoitteluun. Mahdollisuuksia on 
osallistua valikoituihin harjoittelumuotoihin, kuten esim. lihaskuntoharjoittelu ja 
jooga. Näistä vielä kattavammin lisätietoa erikseen lähiaikoina.  

PoRa Storessa tulee tarjolle jäsenetuja erikseen ilmoitetuista tuotteista. 
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Valmennuksiin Team PoRan jäsenellä on etuajo-oikeus 1 krt / kk. Nämä 
valmennukset mainitaan aina erikseen.  

Jokaisen kauden alussa käydään yhdessä lävitse hevosten ja varusteiden hoito ja 
huolto. Millaisia varusteita kisoihin tarvitaan ja mistä ne löytyvät.  

 

Järjestämme mielellämme jäsenille myös muita luentoja, tapahtumia, 
liikuntamahdollisuuksia ja muita aktiviteetteja kysynnän mukaan.  

Ideoita? Laita meille meiliä!  

 

Miten Team PoRan jäsen valitaan? 

• Talent -ratsastaja (alle 18 v.) hallitsee hevosen kaikissa askellajeissa, taso väh. 
HeC.  

• Aikuisten taso väh. HeB (kaikki askellajit sekä pieni peräänanto)  
• Vähintään 1 viikottainen kouluratsastustunti, estekisaajalla myös lisäksi 

vähintään 1 viikottainen estetunti Porvoon Ratsutallilla.  
• Valmennukset min. 2 krt / kk, niin että mikäli kilpailee sekä koulu- että 

rataesteluokissa, tulee valmentautua molemmissa lajeissa säännöllisesti. 
Suhteet lajien välillä sovitaan yhdessä valmentajan kanssa.  

 

Yllä mainittujen ohella muita valintaan vaikuttavia asioita ovat: 

1. Oma ratsastustason kehitys ja halukkuus kehittyä 
2. Valmennushistoria edellisen 4 kk aikajaksolta (sitoutuminen 

valmentautumiseen) 
3. Kisahistoria kuluvalla / edellisellä kisakaudella (ei tulokset, vaan 

kisahalukkuus ja tsemppihenki) 
4. Sitoutuminen oman ratsastuskunnon ylläpitoon (kehonhallinta, helpottaa 

yhteistyötä hevosen kanssa ja lisää ratsastusturvallisuutta) 
5. Hevostaidot – hoidat ja huollat hevosen varusteita huolella, ilmoitat 

puutteista, huomioit ja edesautat omalla toiminnallasi hevosen yleistä 
hyvinvointia. 
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6. Edistät omalla toiminnalla tallin yhteishenkeä, autat ja opastat muita 
tarvittaessa.  

7. Osallistut ja sitoudut talkoisiin PoRan tapahtumissa ja PoM -kisoissa. 
(Otamme tässä käyttöön talkoopassin. Tästä lisätietoja lähiaikoina.) 
 

 
Kisaryhmä kootaan kullekin kisakaudelle aina erikseen ja haku seuraaville kausille 
on syyskaudella. Tammikuussa on mahdollisuus päästä kisaryhmään vielä 
mukaan, mikäli ratsastajan valmennusmäärät ja muut kriteerit täyttyvät edelliseltä 
4 kuukaudelta.  
 
Jäsenen jäsenyys voidaan lopettaa, mikäli jäsenen sitoutuminen ryhmän 
sääntöihin on selkeästi ja toistuvasti puutteellista. Ryhmästä voi irtisanoutua itse 
kesken kauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostiin. Maksettuja 
jäsenmaksuja ei palauteta.  
 
Valmentaja pidättää oikeuden TeamPoran kokoonpanon muutoksiin kauden 
aikana. 
 
Ensimmäinen kausi on 10/2022–2023. Kisaryhmään haetaan aina vuosittain 
uudestaan. Sairaus- ja muissa pidempää taukoa vaativissa tilanteissa 
keskustellaan aina valmentajan kanssa erikseen.  
 
Jäsenmaksu on 2 x 60 € / v. Maksu maksetaan tilille tammikuun 15. pvä sekä 
heinäkuun 15. pvä mennessä. Erilliset maksuohjeet tulevat myöhemmin.  
 
Syyskauden 2022 maksu on 30 €.  
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PoRa tai PoM -kilpailuihin liittyviä maksuja:  
 
• Vuosittainen kilpailuoikeusmaksu 20 € (tällä katetaan kuluja, joita ovat mm. 

kisavarusteiden hankinta ja ylläpito, kuten esim. sääntöjen mukaiset suojat, 
huovat, satulat jne. Summa maksetaan tammikuussa)  

• Kilpailun lähtömaksut kukin ratsastaja maksaa suoraan KIPAn kautta (mikäli 
käytössä ko. kilpailussa). 

• PoRan hevosvuokra seurakisoissa 25 € / luokka 
• PoRan hevosvuokra aluekisoissa 35 € / luokka (tähän lisätty hevosten 

vuosittainen kilpalupamaksu) 
• Valmentajan apu kilpailun aikana 10 € / luokka 

 

Jokaisesta kilpailusta tulee erikseen ohjeistus ja kisatutorit vastaavat 
kysymyksiinne ennen kilpailuja sekä kilpailujen aikana.  

Lähialueen (PoRa ja PoM-kenttä) ulkopuoliset (mm. Ypäjä) kilpailukulut 
määritellään aina erikseen.  

 

Team PoRan yhteystiedot: 

Team PoRan oma sähköpostiosoite on kisateam.porvoonratsutalli@gmail.com 

Ja kisaryhmälle perustetaan oma Whatsapp -ryhmä, jota hallinnoi 
joukkueenjohtajat ja kisatutorit.  

Pyydämme käyttämään ainoastaan tässä ohjeistuksessa mainittuja 
viestintäkanavia.  

 

Valmennus:  ammattivalmentaja Minna Pekkala 

Joukkueenjohto: Minttu Kuusisto, p. 040 590 0676 (iltaisin)  

  Satu Pekkala, p. 050 396 7537 

PoRan omistaja: Pia Vallgren 

 

Tervetuloa kehittymään ja kilpailemaan Team PoRan joukkueeseen!  
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