Kurikan Ratsastajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2016

1. Yleistä
Kurikan Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen ja kuuluu sen alaiseen Pohjanmaan
aluejaostoon. Toimintavuonna 2016 seuraan kuului 84 jäsentä, joista SRL:n seniorijäseniä oli 54 ja
juniorijäseniä 16, lisäksi perhejäseniä oli 6 seniorijäsentä ja 4 juniorijäsentä. Kannatusjäseniä oli 4 senioria.
Jäsenmaksut vuonna 2016
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.
• Alennus Rinta-Kurikan ratsutilan leireistä.
Hallinto
Hallitukseen on Kurikan Ratsastajien vuosikokouksen valitsemina toimintavuonna kuulunut puheenjohtajan
lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus kokoontui 7 kertaa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Maria Rikala
(7)
Janni Yli-Vainio
(7)
Hanna Lohikoski
(3)
Eveliina Luomala
(7)
Anna Puska
(6)
Anne-Mari Kalemaa
(6)
Monna Hietanen
(1)

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

Varajäsenet
Kristiina Peltonen
Sirja Koski-Laulaja
Seuran vuosikokous pidettiin 27.2.2016 Latvatien lomatuvalla. Vuosikokoukseen osallistui 17 henkilöä.
Jalasjärven Ratsastajat järjesti uuden ratsastuskentän valmistumisen kunniaksi kantrihenkiset pöytätanssit
24.9. Keskikylän koululla. Maria Rikala vei tilaisuuteen Kurikan Ratsastajien muistamisen.
SRL Pohjanmaan syyskokouksessa 5.11. Seinäjoella seuraa edustivat Maria Rikala ja Janni Yli-Vainio. He
osallistuivat myös kokouksen yhteydessä pidettyyn Pohjanmaan alueen kilpailukalenterin
suunnittelutilaisuuteen. SRL:n syyskokouksessa 27.11. Helsingissä seuran äänioikeutta käytti Maria Rikala.
Maria Rikala ja Janni Yli-Vainio osallistuivat Kurikan kaupungin liikuntatoimen järjestämään seurafoorumiin
14.12. sekä 22.2. Tilaisuuksissa kaupungin liikuntatoimijat kokoontuivat jakamaan hyviä käytäntöjään.
Seura sai kaupungilta yleisavustusta 800,00 euroa ja kohdeavustusta 300,00 euroa.
2. Koulutus- ja valmennustoiminta
Koulutukset
Iines Ala-Mantila ja Veera Peurala osallistuivat hevoskerhonohjaajien peruskoulutukseen 9.4.2016 Karijoella.
Maria Rikala osallistui 15.-16.4.2016 Ypäjällä järjestetylle B-ratamestarikurssille sekä SRL:n
Ratsastusfoorumiin 26.11. Helsingissä.
Anne-Mari Kalemaa osallistui 21.1.2017 C-puheenjohtajatuomarikoulutukseen Ypäjällä.
Seinäjoella 5.2.2017 järjestettyyn estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutukseen
osallistuivat Maria Rikala, Hanna Lohikoski, Eveliina Luomala, Anne-Mari Kalemaa sekä Janni Yli-Vainio.
Kurikan ratsastajat järjesti jäsenilleen ja muille kiinnostuneille kilpailijakoulutuksen 18.2.2017 Myllykylän
kylätalolla. Koulutukseen osallistui 10 henkilöä ja kouluttajina toimivat Hanna Lohikoski ja Janni Yli-Vainio.
Valmennus
Seuran jäsenillä oli mahdollisuus käyttää valmentautumiseen Myllykylän Käräjäkenttää ja seuran
estekalustoa. Jäsenet käyttivät harjoitteluun myös Pyrykylän nurmikenttää Tuiskulassa, jonne kuljetettiin
kesällä hetkeksi myös osa estekalustosta harjoittelua varten.
Seuran jäsenet valmentautuivat omatoimisesti useiden eri valmentajien ohjauksessa niin Käräjäkentällä,
Pyrykylän nurmikentällä kuin kotitalleillaankin. Myllykylän kentällä ja Pyryklän nurmikentällä valmentautui
runsaasti myös muiden seurojen ratsukoita.
SRL:n valmennustoiminnassa oli mukana seuran ratsastajista Miisa Pulkkanen, joka kuului

esteratsastuksessa nuorten ratsastajien maajoukkuevalmennuksessa A-renkaaseen. Valmentajana toimi
Sanna Backlund. Maria Rikala kuului Pohjanmaan aluevalmennuksissa seniorien kenttärenkaaseen.
Kenttäratsastuksen aluevalmentajana toimi Maija Yli-Huhtala ja hänen sijaisenaan Teppo Hakala.
3. Nuorisotoiminta
Ala-asteikäisten heppakerhoja järjestettiin keväällä ja syksyllä sekä Kauppilan tallilla että Rinta-Kurikan
ratsutilalla. Molemmat kerhot olivat maksuttomia ja kokoontuivat kerran viikossa. Rinta-Kurikan ratsutilalla
kerhon ohjaajana toimi Henriikka Pakka sekä Kauppilan tallilla Iines Ala-Mantila ja Veera Peurala, jotka
kävivät myös ohjaajakoulutuksen kerhoa varten.
13-18-vuotiaille tarkoitetun junnukerhon vastuuhenkilönä toimi seuran nuorisovastaava Monna Hietanen.
Juniorijäsenet osallistuivat aktiivisesti kaikkeen seuran toimintaan, erilaisiin tapahtumiin ja retkille sekä
kilpailuihin ratsastajina ja talkoolaisina. Junioreille oli omat sarjansa seuramestaruuskilpailuissa. Junioreille
suunnatuista kilpailuista Kurikassa järjestettiin Pohjanmaan aluecupin osakilpailu ja Powercupin
Pohjanmaan aluekarsinta sekä este- että kouluratsastuksessa.
4. Kilpailutoiminta
Kurikan Ratsastajat järjesti vuonna 2016 yhteensä 12 kilpailua. Myllykylän Käräjäkentällä järjestettiin
seitsemän 1-tason kilpailua (5 este ja 2 koulu) ja Tuiskulassa Kauppilan tallilla kaksi 1-tason estekilpailua ja
yksi koulukilpailu+rataharjoitus.
Myllykylässä järjestettiin myös 2-tason esteratsastuskilpailut, joissa ratsastettiin Pohjanmaan Powercupin
aluekarsinta. Yhteistyössä Ilmajoen Ratsastajien kanssa Myllykylässä järjestettiin 2-tason koulukilpailut,
joissa ratsastettiin kouluratsastuksen aluecupin osakilpailut (pikkucup ja isocup) sekä Powercupin
Pohjanmaan aluekarsinta.
Kaikkiaan KuRatin kisoissa nähtiin kauden aikana 647 kilpailusuoritusta. Koulukisoissa oli yhteensä 186
lähtöä (2-taso 112 ja 1-taso 74), eli keskimäärin noin 46 starttia per kilpailu. Estekisoissa startteja oli 461 (2taso 19 ja 1-taso 442), eli keskimäärin 58 starttia per kisa. Koulurataharjoituksessa ratsastettiin 5 suoritusta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26.3. este 1-taso, Tuiskula
26.4. koulu 1-taso+rataharjoitus, Tuiskula
7.5. este 1-taso, Myllykylä
21.5. este 2-taso, Myllykylä
28.-29.5. koulu 2-taso, Myllykylä
8.6. este 1-taso, Myllykylä
19.6. koulu 1-taso, Myllykylä
3.7. este 1-taso, Myllykylä
3.8. este 1-taso, Myllykylä
24.9. koulu 1-taso, Myllykylä (seuranmestaruus)
25.9. este 1-taso, Myllykylä (seuranmestaruus)
3.12. este 1-taso, Tuiskula

Seuramestaruusmitalistit, este
Juniorit
1) Laura Tuomisto – Virtiina
2) Eerika Mäki-Paavola – Klockas Jasmine

Seniorit
1) Anniina Kupiainen - Hovingatar
2) Marja Rinta-Risku – Zeko's Pouliche
3) Miia Vaarankorpi - Arin Muisto
Seuramestaruusmitalistit, koulu
Seniorit
1) Terhi Myllyniemi - Terkko
2) Marja Rinta-Risku – Kais
3) Miia Vaarankorpi – Arin Muisto
2-5-tason ja kansainväliset kilpailut
Vuonna 2016 KuRat-ratsukot ylsi palkintosijoille 2-tasolla seitsemän neljä ratsastajaa: Miisa Pulkkanen,
Saana Pulkkanen, Mira Hakomäki, Terhi Myllyniemi, Anna Puska, Maria Rikala ja Marja Rinta-Risku.
Sijoituksia tuli este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. 3-5-tasolla sijoittuivat Miisa ja Saana Pulkkanen sekä
kansainvälisissä kilpailuissa Miisa Pulkkanen.
Rankingpisteitä saavutti seitsemän ratsastajaa, yhteensä 501,4 pistettä. Kurikan Ratsastajien rankingpisteet:
Miisa Pulkkanen 467,4 (este), Saana Pulkkanen 25 (este), Mira Hakomäki 2 (este 1 + kenttä 1), Terhi
Myllyniemi 2 (koulu), Anna Puska 2 (este), Maria Rikala 2 (koulu), Marja Rinta-Risku 1,2 (este).
Aluemestaruusmitaleita KuRat-ratsukot saavuttivat, kun Kurikan Ratsastajien estejoukkue voitti kultaa
Pohjanmaan joukkuemestaruuksissa. Joukkueessa ratsastivat Anna Puska – Virturilla, Mira Hakomäki –
Rasant, Saana Pulkkanen – Angelica ja Miisa Pulkkanen Coriana. Kouluratsastuksen joukkuemestaruuksiin ei
osallistunut KuRatin joukkuetta.
3-5-tasolla kilpailivat seuran ratsastajista kaudella 2016 Miisa Pulkkanen, Saana Pulkkanen ja Anna Puska
esteratsastuksessa sekä Marja Rinta-Risku kouluratsastuksessa.
Valtakunnallisista ja kansainvälisistä arvokilpailuista yksi seuran ratsukko voitti kolme mitalia: Miisa
Pulkkanen ja Bardot ylsivät esteratsastuksessa nuorten ratsastajien mitaleille SM-, PM- ja
hallimestaruuskilpailuissa. Ratsukko voitti hallimestaruushopeaa, PM-pronssia ja SM-hopeaa.
Miisa Pulkkanen osallistui myös kansainvälisiin kilpailuihin usealla hevosella ja saavutti monia voittoja ja
palkintosijoja.
5. Tiedotustoiminta
Seuran internetsivuilla julkaistiin kilpailukutsuja ja tuloksia sekä tietoa muusta toiminnasta. Kilpailukutsut ja
tulokset julkaistiin myös SRL:n kilpailupalvelujärjestelmässä Kipassa. Alkuvuodesta 2017 seuralle
valmistuivat uudet nettisivut.
Toiminnasta tiedotettiin myös Facebookissa Kurikan Ratsastajien ryhmässä. Jäsenille lähetettiin vuoden
2016 aikana kuusi 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 2-5-tason kilpailuissa.

6. Muu toiminta ja tapahtumat
Kevätkaudella järjestettiin viikoittain liikuntakokeiluja, joilla innostettiin ratsastajia liikkumaan
monipuolisesti. Lajeina mm. pilates, line dance, itämainen tanssi, potkunyrkkeily, kuntosali,
kehonhallintatreeni sekä combatfit. Kurikan Ratsastajilla oli oma viikottainen vuoro Kurikan lukion salissa.
Duudsonit Activity Parkiin kaavailtu ratsastajien ilta jouduttiin perumaan liian vähäisen ilmoittautujamäärän
vuoksi. Ratsastajailtaa järjestettiin yhdessä Ilmajoen Ratsastajien ja Jalasjärven Ratsastajien kanssa.
Tehtiin Ilmajoen ratsastajien kanssa linja-autoretki Hevoset-messuille Tampereelle 2.4. Kurikan ratsastajista
mukana oli 7 jäsentä.
Järjestettiin hevosten match show Myllykylän ratsastuskentällä 30.4. Match show'hun osallistui noin 30
hevosta sekä lisäksi lukuisia leluhevosia omaan leikkimieliseen arvosteluunsa.
Helsinki International Horse Show-retki järjestettiin 24.10. yhteistyössä Ilmajoen Ratsastajien ja Jalasjärven
Ratsastajien kanssa. KuRat-porukkaa retkelle osallistui kymmenkunta henkeä.
Pikkujoulut järjestettiin Latvatien lomatuvalla 19.11. Ohjelmassa oli palkitsemisia, ruokaa, saunaa ja
paljuttelua. Seuramestaruus- ja arvokilpailumitalistien lisäksi palkittiin Vuoden Parhaat 2016: vuoden
talkoolainen Mira Hakomäki, vuoden seuraperhe Peuralat (Aada, Veera ja Mika), vuoden hevonen Bardot
sekä heppakerhojen ohjaajat Veera Peurala, Iines Ala-Mantila ja Henriikka Pakka.
Myllykylän kevätkökkä pidettiin 27.4. ja syyskökkä seuranmestaruuksien yhteydessä 25.9.
Kurikan Lucia-neitojen äänestyksessä Kurikan Ratsastajia edusti Mira Mustelin.
Talvella tilattiin seuralle edustusvaatteiksi heijastinpainatuksella olevia pipoja.
Helmikuussa järjestettiin jäsenille toimintaideakilpailu.
7. Talous
Seuran tulos 31.12.2016 esitellään tilinpäätöksellä, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Seuran
tulos hyväksytään vuosikokouksessa.

