
Kurikan Ratsastajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2013

1. Yleistä

Kurikan Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen ja kuuluu sen alaiseen Pohjanmaan 
aluejaostoon. Toimintavuonna 2013 seuraan kuului  99 jäsentä joista SRL:n seniorijäseniä oli 61 ja
juniorijäseniä 21, lisäksi perhejäseniä oli 4 seniorijäsentä ja 10 juniorijäsentä.  Kannatusjäseniä oli 3 senioria 
ja 0 junioria.

Jäsenmaksut vuonna 2013
Täysjäsen: seniori 49 euroa (SRL 45e + KuRat 4e)

juniori 42 euroa (SRL 38e + KuRat 4e)
• Kaikki SRL:n ja KuRatin jäsenedut

Perhejäsen: seniori 27,50 euroa (SRL 23,50e + KuRat 4e)
juniori 24 euroa (SRL 20e + KuRat 4e)

• SRL:n jäsenedut (paitsi Hippos, kansallinen lisenssi, toimihenkilöoikeus) ja KuRatin jäsenedut
Kannatusjäsen: 15 euroa (KuRat)

• KuRatin jäsenedut

SRL:n jäsenedut
• Tapaturmavakuutus
• Hippos-lehti (8x /vuosi)
• Oikeus kilpailulupiin, toimihenkilölisensseihin ja merkkisuorituksiin.
• Kaupallisia etuja (mm. hotelli, Silja Line, Tapiola)

Kurikan Ratsastajien jäsenedut
• Jäsentiedotteet sähköpostiin.
• Alennusta seuran omien kilpailujen lähtömaksuista (myös kannatusjäsenet).
• Seura anoo ja maksaa jäsenten suorittamat ratsastus- ja hoitomerkit, jos on osallistunut talkoisiin 

vähintään kolme kertaa vuoden aikana.
• Alue- ja kansallinen kilpailulupa: seura maksaa luvan takaisin, jos olet kauden aikana saanut kaksi 

hyväksyttyä suoritusta kyseisellä tasolla. C-lupaa ei makseta takaisin. (Etu koskee seuraa edustavia 
ratsukoita, jotka osallistuvat talkoisiin vähintään kolme kertaa vuoden aikana).

• Aluekisojen lähtömaksut palautetaan niistä luokista, joissa seuraa edustava ratsukko sijoittuu. (Etu 
koskee seuraa edustavia ratsukoita, jotka osallistuvat talkoisiin vähintään kolme kertaa vuoden 
aikana).

• Myllykylän ratsastuskentän ja kaluston vapaa käyttö.
• Osallistumisoikeus seuran järjestämiin retkiin, vaelluksiin, illanviettoihin, kokouksiin ja koulutuksiin 

ym.
• Seura maksaa jäsenten toimihenkilökoulutukset, kun toimihenkilöoikeudet on myönnetty ja kun on 

toiminut koulutusta vastaavassa talkootyössä kolme kertaa seuran tapahtumissa. Seura maksaa 
lisenssit (ja lisenssikoulutukset) niille toimihenkilöilleen, jotka toimivat kisatalkoissa koulutusta 
vastaavassa tehtävässä vähintään kahdesti vuodessa.

Hallinto
Hallitukseen on Kurikan Ratsastajien vuosikokouksen valitsemina toimintavuonna kuulunut puheenjohtajan 
lisäksi viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi hallituksen ulkopuolella on toiminut yksi jäsen. 



Hallitus kokoontui seitsemän kertaa.

Varsinaiset jäsenet
Maria Rikala (7) puheenjohtaja, rahastonhoitaja, webmaster, tiedotus
Katariina Kuusela (3) varapuheenjohtaja, kilpailu- ja valmennusvastaava
Janni Yli-Vainio (7) harrastevastaava, facebook-tiedotus
Hanna Lohikoski (7) sihteeri, kirjanpito
Sirja Koski-Laulaja (2) nuorisovastaava
Anna Puska (6)

Varajäsenet:
Kristiina Peltonen jäsensihteeri
Sonja Koski-Laulaja

Hallituksen ulkopuolella:
Veikko Koski-Laulaja junnukerhon rahastonhoitaja

Seuran vuosikokous pidettiin 23.2. Maria Rikalan kotona.

SRL:n kevätkokouksessa 21.4. ja syyskokouksessa 24.11. seuran äänioikeutta käytti Nina Grankvist.
SRL Pohjanmaan syyskokouksessa 16.11. Ilmajoella seuraa edusti Maria Rikala.

Seura sai kaupungilta yleisavustusta 1500,00 euroa ja kohdeavustusta 400,00 euroa.

2. Koulutus- ja valmennustoiminta

Koulutukset
Maria Rikala ja Kristiina Peltonen osallistuivat estetuomarien, ratamestarien ja stewardien 
lisenssikoulutukseen 9.2. Vöyrillä. Seura sai talkoopassikilpailusta palkinnoksi Horsebic-
seuralisenssikoulutukseen, joka järjestettiin 2.3. nuorisotalo Kurnulla. Koulutuksen veti Meri Satama ja 
siihen osallistui 4 seuran jäsentä. Hanna Lohikoski ja Janni Yli-Vainio osallistuivat stewardikoulutukseen, joka 
järjestettiin 30.-31.3. Seinäjoella. Maria Rikala osallistui 18.10. seurojen puheenjohtajien koulutukseen 
Helsingissä. Maria Rikala osallistui 2.2.2014 Ilmajoella järjestettyyn aluepuheenjohtajatuomari-
koulutukseen.

Valmennus
Seuran jäsenillä oli mahdollisuus käyttää valmentautumiseen Myllykylän Käräjäkenttää ja seuran 
estekalustoa. Kentälle hankittiin uudet väliaidat kilpailujen turvallisuuden parantamiseksi sekä 
huoltovälineistöä kentän kunnossapitoa varten. Talven aikana estekalusto oli jäsenten käytettävissä 
Kauppilan maneesilla.

Kurikan Ratsastajat teki Kurikan kaupungin kanssa sopimuksen Tuiskulan entisen jalkapallokentän käytöstä. 
Pyrykylän nurmikenttä aidattiin ja nurmikkoa leikattiin talkoovoimin. Jäsenet harjoittelivat nurmikentällä 
sekä omatoimisesti että valmentajan ohjauksessa. Nurmikentällä suunniteltu isompi valmennustilaisuus 
peruuntui huonojen sääolosuhteiden takia.

Jäsenet valmentautuivat omatoimisesti useiden eri valmentajien ohjauksessa niin Käräjäkentällä, Pyrykylän 
nurmikentällä kuin kotitalleillaankin.

Pohjanmaan Ratsastusjaoston aluevalmennuksissa tuettuun juniorien kenttärenkaaseen kuului  Annette 
Mäki-Paavola – Celtas Quillabamba ja ponien tuettuun esterenkaaseen valittiin Ella Peltonen - Windy 
Twinkle.  Lisäksi Maria Rikala – Chellano II osallistui kenttä- ja estealuevalmennuksiin tuettujen renkaiden 
ulkopuolella. Esteratsastuksessa Pohjanmaan aluevalmentajana toimi Antti Jauhiainen ja kenttäratsastuksen 
aluevalmentajana Pirkko Herd.



3. Nuorisotoiminta

Junnukerhon toiminta perustuu seuran 13-18-vuotiaiden junioreiden aktivointiin hevosharrastuksen parissa. 
Hankitut varat käytetään retkiin, joiden kohteet valitaan yhdessä. Vuonna 2013 junnukerhossa oli mukana 
viisi varsinaista toimijaa sekä ohjaaja, Kurikan Ratsastajien nuorisovastaava Sirja Koski-Laulaja. Junnukerhon 
järjestämiä tapahtumia olivat seuraestekisat 25.5., seurakoulukisat 11.6., seuraestekisat 7.7. Myllykylässä.
Junnukerho teki retken Helsinki International Horse Show'hun. Kurikan naistensäätiö myönsi junnukerholle 
tukea, joka käytettiin retkeen.

Ala-asteikäisten heppakerhoa järjestettiin kevätkaudella nuorisotalo Kurnulla. Kerhoa vetivät Tiia Huhtanen 
ja Niina Arola. Kerhossa kävi yhteensä noin 10 kerholaista. Heppakerhoa varten seura hankki uutta 
heppakerhomateriaalia. Heppakerho teki tallivierailuja Hepomäen tallille. Kerho kokoontui kevään aikana 16 
kertaa.

4. Kilpailutoiminta

Kurikan Ratsastajat järjesti vuonna 2013 Myllykylän Käräjäkentällä 9 seurakilpailua (6 este + 3 koulu) ja 
yhden harjoituskilpailun (koulu). Lisäksi järjestettiin yhdet seuraestekisat  Kauppilan maneesilla, sekä alue-
estekilpailut Myllykylässä. Kaikkiaan KuRatin kisoissa nähtiin kauden aikana yli 700 kilpailusuoritusta. 
Koulukisoissa oli yhteensä 144 lähtöä eli keskimäärin noin 36 starttia per kilpailu. Estekisoissa startteja oli 
569 (seurakilpailuissa yhteensä 456, sekä aluekisoissa 113), keskimäärin 71 per kisa. Junnukerho järjesti 
kahdet seuraeste- ja yhdet seurakoulukilpailut.

• Seuraestekilpailut Kauppilassa 29.3.
• Harjoituskoulukilpailut Myllykylässä 9.5.
• Seuraestekilpailut Myllykylässä 25.5.
• Seurakoulukilpailut Myllykylässä 11.6.
• Seuraestekilpailut Myllykylässä 19.6.
• Seuraestekilpailut Myllykylässä 7.7.
• Alue-estekilpailut Myllykylässä 13.7.
• Seurakoulukilpailut Myllykylässä 21.7.
• Seuraestekilpailut Myllykylässä 18.8.
• Seuraestekilpailut Myllykylässä 1.9.
• Seuraestekilpailut Myllykylässä 28.9. (seuramestaruus)
• Seurakoulukilpailut Myllykylässä 29.9. (seuramestaruus)

Seuramestaruusmitalistit, este

Pikkujunnut
1) Laura Ahola - Scoubidou

Juniorit
1) Eerika Mäki-Paavola - Claudia II
2) Laura Norja - Mallikka
3) Ella Peltonen - Windy Twinkle

Seniorit
1) Anne-Mari Kalemaa - Sarlote
2) Anna Puska - Virturilla
3) Maria Rikala - Chellano II



Seuramestaruusmitalistit, koulu
Pikkujunnut
1) Laura Ahola - Scoubidou

Juniorit
1) Eerika Mäki-Paavola - Claudia II
2) Annette Mäki-Paavola - Celtas Quillabamba

Seniorit
1) Maria Rikala - Chellano II
2) Sirja Koski-Laulaja - Ihme-Vimpula
3) Terhi Myllyniemi - Terkko

Alue- ja kansallinen taso
Vuonna 2013 KuRat-ratsukot sijoittuivat aluetason ratsastuskilpailuissa 12 kertaa. Sijoilla oli kuusi 
ratsastajaa: Anne-Mari Kalemaa (2 sijoitusta), Annette Mäki-Paavola (1), Laura Norja (2), Emma Peltonen 
(1), Anna Puska (1) ja Maria Rikala (5). Sijoituksia tuli koulu-, este- ja kenttäratsastuksessa.

Alueranking-pisteitä saavutti viisi ratsastajaa, yhteensä 15 pistettä. Kurikan Ratsastajien alueranking-pisteet: 
Maria Rikala 7 (4 kenttä + 2 este + 1 koulu), Anne-Mari Kalemaa 4 (este), Emma Peltonen 2 (este), Annette 
Mäki-Paavola 1 (este) ja Laura Norja 1 (este).

Kurikan Ratsastajilta osallistui joukkue esteratsastuksen Pohjanmaan alueen joukkuemestaruuskilpailuun
Ylistarossa 11.8. Estejoukkueeseen kuuluivat Annette Mäki-Paavola - Celtas Quillabamba (90cm), Laura 
Norja - Darla (90cm), Emma Peltonen – Beach Boy B (100cm) ja Maria Rikala – Chellano II (110cm).

Kansallisella tasolla ei kaudella 2013 kilpaillut seuran ratsastajia.

5. Tiedotustoiminta

Seuran internetsivuja päivitettiin ahkerasti, jotta jäsenillä oli mahdollisuus seurata mm. seuran toimintaa ja 
tulevia tapahtumia. Nettisivuilla julkaistiin kaikki kilpailukutsut ja tulokset sekä tietoa muusta toiminnasta.
Toiminnasta tiedotettiin myös Facebookissa Kurikan Ratsastajien ryhmässä.

Jäsenille lähetettiin sähköpostin välityksellä kaksitoista jäsentiedotetta. Tiedotteisiin koottiin informaatiota 
mm. seuran toiminnasta, sekä alueen tapahtumista ja koulutuksista sekä arvo- ja sarjakilpailuista. 
Seurakilpailuista lähetettiin tulokset ja mahdollisuuksien mukaan myös kuvia paikallislehteen. Lisäksi 
lehdistötiedotteita lähetettiin myös muista tapahtumista ja seuraa edustavien ratsukoiden menestyksestä 
aluetasolla.

6. Muu toiminta ja tapahtumat

Pirjo Tammelan ohjaama irtohypytystilaisuus pidettiin Kauppilan maneesilla kevättalvella.

Myllykylän kentän kevättalkoot järjestettiin 3.5. ja syystalkoot 6.10.

Pikkujoulu järjestettiin Kauppilan Ojalassa 23.11. Ohjelmassa oli seuramestarien palkitsemiset, ruokaa, sekä 
sauna ja palju.

Suunnitteilla oli retket hevosmessuille ja Finnderbyyn, mutta ne peruuntuivat, koska osallistujia ei ollut 
tarpeeksi. 



7. Talous

Seuran tulos 31.12.2012 esitellään tilinpäätöksellä, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Seuran 
tulos hyväksytään vuosikokouksessa.


