Kurikan Ratsastajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2017

1. Yleistä
Kurikan Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen ja kuuluu sen alaiseen Pohjanmaan
aluejaostoon. Toimintavuonna 2017 seuraan kuului 110 jäsentä, joista SRL:n seniorijäseniä oli 66 ja
juniorijäseniä 23, lisäksi perhejäseniä oli 6 seniorijäsentä ja 10 juniorijäsentä. Kannatusjäseniä oli 3 senioria
ja 2 junioria.
Jäsenmaksut vuonna 2017
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).
• Kilpailujen ilmoittautumis-, lähtö- ja toimitusmaksu palautetaan 2-3- tason luokista, joissa seuraa
edustava ratsukko sijoittuu. (Etu koskee seuraa edustavia ratsukoita, jotka osallistuvat talkoisiin
vähintään kolme kertaa vuoden aikana, enintään 250e/ratsastaja/vuosi).
• 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.
• Rinta-Kurikan ratsutilan leireistä -10% KuRat-jäsenille ja 10 kerran tuntikortista -5%.
• Jäsenkorttia esittämällä alennus Satu Ritarin toppaustöistä. Kivijalkaliikkeessä toppaus jäsenille 160e
(norm. 185e) ja omalla tallilla 220e sisältäen matkakulut 60km säteellä (norm. 230e+0,90e/km).

Hallinto
Hallitukseen on Kurikan Ratsastajien vuosikokouksen valitsemina toimintavuonna kuulunut puheenjohtajan
lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus kokoontui 8 kertaa.
Hallituksen varsinaiset jäsenet
Maria Rikala
(8)
Janni Yli-Vainio
(8)
Hanna Lohikoski
(8)
Eveliina Luomala
(7)
Anna Puska
(7)
Anne-Mari Kalemaa
(7)
Tuija Takamäki
(8)

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

Varajäsenet
Kristiina Peltonen
Tiina Ahola
Seuran vuosikokous pidettiin 5.3.2017 Myllykylän kylätalolla. Vuosikokoukseen osallistui 16 jäsentä.
SRL Pohjanmaan syyskokouksessa 4.11.2017 Seinäjoella seuraa edustivat Maria Rikala ja Janni Yli-Vainio. He
osallistuivat myös kokouksen yhteydessä pidettyyn Pohjanmaan alueen kilpailukalenterin
suunnittelutilaisuuteen. SRL:n syyskokouksessa 26.11.2017 Helsingissä seuran äänioikeutta käytti Maria
Rikala.
Tuija Takamäki ja Janni Yli-Vainio osallistuivat Kurikan kaupungin liikuntatoimen järjestämään
seurafoorumiin 19.6. Tapahtuma oli jatkoa aiemmille 14.12. 2016 sekä 22.2.2017 järjestetyille tilaisuuksille,
joissa kaupungin liikuntatoimijat kokoontuivat jakamaan hyviä käytäntöjään.
Seura sai kaupungilta yleisavustusta 1400 euroa ja kohdeavustusta 800 euroa.
2. Koulutus- ja valmennustoiminta
Koulutukset
Kurikan Ratsastajat järjesti Latvatien lomatuvalla ja Kauppilan tallilla 19.3.2017 Satu Ritarin pitämän
satulansovituskoulutuksen, joka sisälsi sekä teoriaa että käytännön harjoituksia. Kauppilan tallilla
järjestettiin myös Hevoshieronnan pikakurssi 4.6.2017. Opettajana toimi Eveliina Luomala.
Maria Rikala osallistui SRL:n Urheilufoorumiin 25.11.2017 Helsingissä. Hanna Lohikoski ja Janni Yli-Vainio
osallistuivat SRL:n Pohjanmaan aluejaoston järjestämään Parempaa toimintaa-koulutukseen 3.12.2017
Seinäjoella.
Maria Rikala ja Anne-Mari Kalemaa osallistuivat 13.1.2018 Tuomariston puheenjohtajien seminaariin
Tampereella. Hanna Lohikoski ja Janni Yli-Vainio osallistuivat estetuomareiden, ratamestareiden ja
stewardien lisenssikoulutukseen 3.2.2018 Ilmajoella.
Valmennus
Seuran jäsenillä oli mahdollisuus käyttää valmentautumiseen Myllykylän Käräjäkenttää ja seuran
estekalustoa. Jäsenet käyttivät harjoitteluun myös Pyrykylän nurmikenttää Tuiskulassa, jonne kuljetettiin
24.7.-11.8. 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. Myllykylän kentällä järjestettiin 26.-27.5. Pohjanmaan
aluevalmennus este- ja kenttäratsastuksessa. Seura järjesti kentällä koulurataharjoituksen 25.-28.7. ja
esteratapäivät 9.-17.9. Kouluradalla kävi harjoittelemassa kymmenkunta ratsukkoa ja esterataharjoitukseen
osallistui 35 ratsukkoa.
3. Nuorisotoiminta
Ala-asteikäisten heppakerho pyöri kevätkaudella Rinta-Kurikan ratsutilalla. Ohjaajana toimi Jenny Ojanen.
13-18-vuotiaille tarkoitetun junnukerhon vastuuhenkilönä toimi seuran nuorisovastaava Eveliina Luomala.
Juniorijäsenet osallistuivat aktiivisesti kaikkeen seuran toimintaan, erilaisiin tapahtumiin ja retkille sekä
kilpailuihin ratsastajina ja talkoolaisina. Junioreille ja nuoremmille pikkujunnuille oli omat sarjansa
seuramestaruuskilpailuissa. Junioreille suunnatuista kilpailuista Kurikassa järjestettiin Pohjanmaan
aluecupin osakilpailu kouluratsastuksessa.
4. Kilpailutoiminta
Kurikan Ratsastajat järjesti vuonna 2017 yhteensä 11 kilpailua, joista yhdet 2-tason koulukilpailut yhdessä
Ilmajoen Ratsastajien kanssa Myllykylässä. Harjoitus- ja 1-tason kilpailuja Myllykylässä järjestettiin
seitsemän kertaa (5 este ja 2 koulu) sekä Tuiskulassa Kauppilan tallilla kolme kertaa (este).
Yhteistyössä Ilmajoen Ratsastajien kanssa järjestetyissä 2-tason koulukilpailuissa ratsastettiin
kouluratsastuksen aluecupin osakilpailut (pikkucup ja isocup).
Kaikkiaan KuRatin kisoissa nähtiin kauden aikana 612 kilpailusuoritusta sekä neljä kepparistarttia.
Koulukisoissa oli yhteensä 121 lähtöä (2-taso 57, harjoitus ja 1-taso 64), eli keskimäärin noin 40 starttia per
kilpailu. Estekisoissa startteja oli 491, eli keskimäärin 61 starttia per kisa.
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26.3. este harjoitus, Tuiskula
14.4. este harjoitus, Tuiskula
14.5. este 1-taso, Myllykylä
28.5. koulu 2-taso, Myllykylä
28.6. este 1-taso, Myllykylä
16.7. este 1-taso, Myllykylä
29.7. koulu 1-taso, Myllykylä
17.8. este 1-taso, Myllykylä
23.9. koulu 1-taso, Myllykylä (seuramestaruus)
24.9. este 1-taso, Myllykylä (seuramestaruus)
9.11. este harjoitus, Tuiskula

Seuramestaruusmitalistit, este
Pikkujunnut
1) Iida Yli-Nisula – Polanka
2) Wilma Komppa – Claudia
3) Martta Oja-Nisula – Laikun Lilli
Juniorit
1) Eerika Mäki-Paavola – Leafhills Aiden
2) Marleena Komppa – Claudia
3) Aada Peurala – Tequila

Seniorit
1) Anna Oja-Nisula – Irquin
2) Jatta Vettenranta – Torasen Resavuu
3) Maria Rikala – Kosken Jekkuliina
Seuramestaruusmitalistit, koulu
Pikkujunnut
1) Wilma Komppa – Claudia
2) Martta Oja-Nisula – Laikun Lilli
3) Iida Yli-Nisula – Polanka
Juniorit
1) Marleena Komppa – Claudia
2) Eerika Mäki-Paavola – Leafhills Aiden
3) Aada Peurala – Tequila
Seniorit
1) Terhi Myllyniemi – Terkko
2) Maria Rikala – Chellano
3) Marja Rinta-Risku – Quinton
2-5-tason ja kansainväliset kilpailut
Vuonna 2017 KuRat-ratsukoista ylsi palkintosijoille 2-tasolla viisi ratsastajaa: Elina Laakso, Anna Oja-Nisula,
Miisa Pulkkanen, Marja Rinta-Risku ja Marika Tupila. Sijoituksia tuli este- ja kouluratsastuksessa. Miisa
Pulkkanen sijoittui myös 3-4-tason estekilpailuissa.
Rankingpisteitä saavutti seitsemän ratsastajaa, yhteensä 501,4 pistettä. Kurikan Ratsastajien rankingpisteet:
Miisa Pulkkanen 69,1 (este), Marja Rinta-Risku 9 (koulu), Elina Laakso 4 (este), Anna Oja-Nisula 2 (este) ja
Marika Tupila 1 (este).
Pohjanmaan alueen arvokilpailuissa KuRat-ratsukot menestyivät esteratsastuksen hallimestaruuksissa ja
suomenhevoscupissa. Marja Rinta-Risku - Hades ylsi hopealle nuorten hevosten hallimestaruuskilpailussa.
Anna Oja-Nisula - Tutun Jussi sijoittuivat kolmanneksi suomenhevoscupin kokonaiskilpailussa.
Valtakunnallisessa laatuponikilpailussa Tiina Aholan omistama ja kasvattama Viljam oli Laura Aholan
ratsastamana toiseksi paras neljävuotias esteillä.
Kouluratsastuksen joukkuemestaruuksissa KuRat-joukkueessa ratsastivat Terhi Myllyniemi - Terkko, Marja
Rinta-Risku - Quinton ja Maria Rikala - Chellano.
3-5-tasolla kilpailivat seuran ratsastajista kaudella 2016 Miisa Pulkkanen esteratsastuksessa sekä Maria
Rikala ja Marja Rinta-Risku kouluratsastuksessa. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistui Miisa Pulkkanen.
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 Kurikan Ratsastajien Facebook-ryhmässä ja seuran Instagram-tilillä. Jäsenille
lähetettiin vuoden 2017 aikana viisi 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
Ilmajoen ratsastajien kanssa yhteistyössä järjestetty retki Hevoset-messuille Tampereelle 8.4. keräsi
yhteensä 34 osallistujaa.
Loppuvuodesta 2017 aloitettiin lännenratsastustoiminta, jonka tiimoilta järjestettiin länneratsastuksen
tutustumisilta 19.10. Tutustumisilta keräsi 15 osallistujaa. Luennoitsijana toimi Päivi Teräväinen.
Pikkujouluja vietettiin Latvatien lomatuvalla 11.11. Ohjelmassa oli palkitsemisia, ruokaa, saunomista ja
paljuttelua. Seuranmestareiden lisäksi palkittiin vuoden hevosena Viljam (om. Tiina Ahola), vuoden
talkoolaisina Terhi Myllyniemi ja Sirpa Pentinmäki, seuraperheenä Elina Mäki-Opas ja Iida Yli-Nisula, vuoden
tulokkaina Satu Ritari ja Rami Sivula, sekä heppakerhon ohjaajana toiminut Jenny Ojanen. Pikkujouluihin
osallistui 30 jäsentä.
Lions Club Kurikan Ladyjen järjestämässä Lucia-neitojen äänestyksessä Kurikan Ratsastajia edusti Iines AlaMantila. Äänestyksen tuotto käytetään nuorisotoimintaan.
Myllykylän kevätkökkä järjestettiin 13.5. ja syyskökkä 1.10.
Kurikan hevosystävien kanssa Kurikan markkinoiden yhteyteen suunniteltu Suomenhevonen 110-vuotta
tapahtuma jouduttiin perumaan esiintyjäpulan vuoksi. Myös Verna Vilppulan luento Hyvinvoiva hevonen
tulevaisuudessa jouduttiin perumaan vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi.
Keväällä tilattiin seuravaatteiksi settejä, jotka sisälsivät t-paidan, hupparin ja pipon. Loppukesästä tilattiin
vielä kangaskasseja, joihin painettiin seuran logo.
Myllykylään hankittiin uusi äänentoistojärjestelmä, jonka kustannuksista osa katettiin kaupungin
kohdeavustuksella. Leader Suupohjan Säpinä-teemahankkeessa täydennettiin seuran estekalustoa ja
hankittiin kunnolliset estehyllyt varastotilaan.
Syksyllä aloitettiin toinen hanke uuden monitoimitilan rakentamiseksi Myllykylän kentälle. Hankkeeseen
haettiin rahoitusta Ely-keskuksesta ja Kurikan kaupunki myönsi siihen kuntarahaosuuden. Suunnittelutyöt
aloitettiin jo kesällä, ja pohjatyöt tehtiin syksyllä kilpailukauden päätyttyä, jotta uusi tila saadaan
rakennetuksi heti keväällä ennen kilpailukauden alkua.
7. Talous
Seuran tulos 31.12.2017 esitellään tilinpäätöksellä, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Seuran
tulos hyväksytään vuosikokouksessa.

