Kurikan Ratsastajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2015

1. Yleistä
Kurikan Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen ja kuuluu sen alaiseen Pohjanmaan
aluejaostoon. Toimintavuonna 2015 seuraan kuului 74 jäsentä, joista SRL:n seniorijäseniä oli 50 ja
juniorijäseniä 13, lisäksi perhejäseniä oli 4 seniorijäsentä ja 4 juniorijäsentä. Kannatusjäseniä oli 3 senioria.
Jäsenmaksut vuonna 2015
Täysjäsen:
seniori 56 euroa (SRL 52e + KuRat 4e)
juniori 49 euroa (SRL 45e + KuRat 4e)
• Kaikki SRL:n ja KuRatin jäsenedut
Perhejäsen:
seniori 31 euroa (SRL 27e + KuRat 4e)
juniori 27,50 euroa (SRL 23,50e + 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.
• D-, B- ja A-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).
• Vähintään 2-tason kilpailuista osallistumismaksut (ilmoittautumis-, lähtö- ja starttimaksu)
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. Hallitus kokoontui 8 kertaa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Maria Rikala
(8)
Janni Yli-Vainio
(7)
Hanna Lohikoski
(4)
Eveliina Luomala
(8)
Anna Puska
(5)
Anne-Mari Kalemaa
(4)

puheenjohtaja, webmaster, rahastonhoitaja, tiedotus
varapuheenjohtaja, Facebook-tiedotus
sihteeri, kirjanpito
jäsensihteeri
webmaster
nuorisovastaava

Varajäsenet
Kristiina Peltonen
Sirja Koski-Laulaja
Seuran vuosikokous pidettiin 27.2.2015 Maria Rikalan luona. Vuosikokouksessa palkittiin myös Vuoden
Parhaat 2014. Vuoden talkoolainen oli Mira Hakomäki, Vuoden hevonen Kikan Sälli, Vuoden kasvattaja
Kristiina Peltonen ja Vuoden hevosihminen Sirpa Latva-Nikkola.
SRL Pohjanmaan syyskokouksessa 31.10. Seinäjoella seuraa edustivat Maria Rikala ja Janni Yli-Vainio. He
osallistuivat myös kokouksen yhteydessä pidettyyn Pohjanmaan alueen kilpailukalenterin
suunnittelutilaisuuteen.
SRL:n syyskokouksessa 22.11. Helsingissä seuran äänioikeutta käytti Maria Rikala.
Seura sai kaupungilta yleisavustusta 1300,00 euroa ja kohdeavustusta 200,00 euroa. Kurikan naisten
säätiöltä saatiin toiminnan tukemiseksi 400 euron lahjoitus.
2. Koulutus- ja valmennustoiminta
Koulutukset
Kipa- ja Equipe-koulutukseen 31.3. Ilmajoella osallistui Eveliina Luomala. Maria Rikala osallistui SRL:n
Urheilufoorumiin 21.11. Helsingissä ja Janni Yli-Vainio osallistui Liikkuva ratsastaja -koulutukseen Vaasassa
29.11.
Hanna Lohikoski, Maria Rikala ja Janni Yli-Vainio osallistuivat estetuomareiden,
ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutukseen 24.1.2016 Seinäjoella. SRL myönsi Maria Rikalalle Cpuheenjohtajatuomarin toimihenkilöoikeudet.
Valmennus
Seuran jäsenillä oli mahdollisuus käyttää valmentautumiseen Myllykylän Käräjäkenttää ja seuran
estekalustoa. Kentälle hankittiin uusi estekärry harjoittelumahdollisuuksien parantamiseksi. Talven aikana
estekalusto oli jäsenten käytettävissä Tuiskulan maneesilla. Jäsenet käyttivät harjoitteluun myös Pyrykylän
nurmikenttää Tuiskulassa.
Seuran jäsenet valmentautuivat omatoimisesti useiden eri valmentajien ohjauksessa niin Käräjäkentällä,
Pyrykylän nurmikentällä kuin kotitalleillaankin. Myllykylän kentällä valmentautui myös muiden seurojen
ratsukoita. SRL:n valmennustoiminnassa oli mukana seuran ratsukoista Maria Rikala – Chellano II, joka
kuului Pohjanmaan aluevalmennuksissa tuettuun seniorien kenttärenkaaseen. Kenttäratsastuksen
aluevalmentajana toimi 2015 Pirkko Herd ja 2016 Maija Yli-Huhtala.
4. Nuorisotoiminta
Junnukerhon toiminta perustuu seuran 13-18-vuotiaiden junioreiden aktivointiin hevosharrastuksen parissa.
Junnukerhon vastuuhenkilönä toimi seuran nuorisovastaava Anne-Mari Kalemaa.

Ala-asteikäisten heppakerhoa ei saatu järjestettyä vetäjäpulan vuoksi. Heppakerhotoiminnassa on
suunniteltu yhteistyötä Rinta-Kurikan ratsutilan kanssa ja kerholle etsitään ohjaajaa, jolle seura tarjoaa
tarvittaessa koulutuksen.
Juniorijäsenet osallistuivat aktiivisesti kaikkeen seuran toimintaan, erilaisiin tapahtumiin ja retkille sekä
kilpailuihin ratsastajina ja talkoolaisina. Junioreille oli omat sarjansa seuramestaruuskilpailuissa. Junioreista
Ella Peltonen osallistui valtakunnallisen Powercup-kilpailun aluekarsintaan ja Pohjanmaan Ponipokaaliin
hyvin tuloksin.
5. Kilpailutoiminta
Kurikan Ratsastajat järjesti vuonna 2015 Myllykylän Käräjäkentällä kahdeksan 1-tason
kilpailua (5 este ja 3 koulu) sekä kaksi 1-tason estekilpailua ja yhden koulurataharjoituksen
Tuiskulan maneesilla. Myllykylässä järjestettiin myös 2-tason esteratsastuskilpailut.
Kaikkiaan KuRatin kisoissa nähtiin kauden aikana yli 570 kilpailusuoritusta. Koulukisoissa
oli yhteensä 103 lähtöä, eli keskimäärin noin 34 starttia per kilpailu. Estekisoissa startteja
oli 474 (2-taso 140 ja 1-taso 334), eli keskimäärin 59 starttia per kisa. Koulurataharjoituksissa ratsastettiin 8
suoritusta ja esterataharjoituksessa 9.
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6.4. este 1-taso, Tuiskula
3.5. este 1-taso, Myllykylä
23.5. koulu 1-taso, Myllykylä
7.6. este 1-taso, Myllykylä
24.6. este 1-taso, Myllykylä
4.7. este 2-taso, Myllykylä
25.7. koulu 1-taso, Myllykylä
12.8. este 1-taso, Myllykylä
26.9. koulu 1-taso, Myllykylä (seuranmestaruus)
27.9. este 1-taso, Myllykylä (seuranmestaruus)
18.10. este 1-taso ja rataharjoitus, Tuiskula
22.11. koulurataharjoitus, Tuiskula

Seuramestaruusmitalistit, este
Juniorit
1) Eerika Mäki-Paavola – Celtas Quillabamba
2) Laura Tuomisto – Klockas Ikaros
3) Ella Peltonen - Windy Twinkle
Seniorit
1) Miia Uusi-Ranta - Legrina
2) Miia Vaarankorpi - Arin Muisto
3) Jatta Vettenranta - Karpenteri
Seuramestaruusmitalistit, koulu
Juniorit
1) Laura Tuomisto – Klockas Ikaros
2) Ella Peltonen - Windy Twinkle
3) Laura Ahola – Claudia II

Seniorit
1) Maria Rikala – Claudia II
2) Marja Rinta-Risku – Kais
3) Miia Vaarankorpi – Arin Muisto
2-5-tason kilpailut
Vuonna 2015 KuRat-ratsukot sijoittuivat 2-3-tason ratsastuskilpailuissa 7 kertaa. Sijoilla oli neljä ratsastajaa:
Mira Hakomäki (1), Ella Peltonen (2), Anna Puska (2) ja Maria Rikala (3). Sijoituksia tuli este- ja
kenttäratsastuksessa.
Rankingpisteitä saavutti kolme ratsastajaa, yhteensä 10 pistettä. Kurikan Ratsastajien rankingpisteet: Maria
Rikala 6 (este 4+kenttä 2), Ella Peltonen 3 (este), Anna Puska 1 (kenttä).
Aluemestaruusmitaleita KuRat-ratsukot saavuttivat yhden. Senioreiden taitomestaruushopean
esteratsastuksessa sai Maria Rikala - Chellano II. Pohjanmaan joukkuemestaruuksiin ei osallistunut seuralta
joukkueita.
3-tasolla kilpailivat kaudella 2015 seuran ratsastajista Marja Rinta-Risku kouluratsastuksessa ja Maria Rikala
este- ja kenttäratsastuksessa.
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 kymmenen jäsentiedotetta. Tiedotteisiin koottiin informaatiota mm. seuran toiminnasta, sekä
alueen tapahtumista ja koulutuksista sekä arvo- ja sarjakilpailuista.
Seuran järjestämistä kilpailuista lähetettiin tulokset ja mahdollisuuksien mukaan myös kuvia
paikallislehteen. Lisäksi lehdistötiedotteita lähetettiin myös muista tapahtumista ja seuraa edustavien
ratsukoiden menestyksestä muualla järjestetyissä 2-tason kilpailuissa.
6. Muu toiminta ja tapahtumat
Jouhikorukurssi järjestettiin Latvatien lomatuvalla 29.3. Opettajana toimi Ida Huolman ja osallistujia oli 10.
Yhteistyössä Leena Kurikan Big Mama's Ranchin kanssa järjestettiin luento Leenan vaalikahvilassa 15.4.
Pikkujouluja vietettiin Latvatien lomatuvalla 14.11. Ohjelmassa oli palkitsemisia, ruokaa, saunomista ja
paljuttelua. Seura- ja aluemestaruusmitalistien lisäksi palkittiin Vuoden Parhaat 2015. Vuoden hevosena
palkittiin Mallikka (om. Eveliina Luomala), vuoden talkoolaisena Minna Kivimäki, vuoden rata-apulaisina
Marja Rinta-Risku ja Matti Sorvari sekä useiden vuosien aktiivisesta hallitustyöstä Maria Rikala.
Jäseniltaan Seinäjoen Horzen myymälässä 11.12. osallistui noin 10 henkeä.
Myllykylän kevätkökkä järjestettiin 2.5. ja syyskökkä 17.10. Molemmissa kökissä oli toistakymmentä
osallistujaa.
Helsinki International Horse Show-retki järjestettiin 24.10. yhteistyössä Ilmajoen Ratsastajien ja Jalasjärven
ratsastajien kanssa. KuRat-porukkaa retkelle osallistui 10 henkeä.
Kurikan Lucia-neitojen äänestyksessä seuraa edusti Minna Kivimäki.

Keväällä tilattiin seuralle edustusvaatteiksi collegetakkeja ja -housuja sekä myöhemmin myös lippalakkeja.
Ilmajoen Ratsastajien kanssa suunniteltu Finnderby-matka 7.6. jouduttiin perumaan vähäisen
ilmoittautumismäärän vuoksi ja 30.8. kaavailtu hevosten match show päällekkäisen tapahtuman vuoksi.
7. Talous
Seuran tulos 31.12.2015 esitellään tilinpäätöksellä, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Seuran
tulos hyväksytään vuosikokouksessa.

