
Kurikan Ratsastajat ry
 

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

1. Yleistä

Kurikan Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen ja kuuluu sen alaiseen Pohjanmaan
aluejaostoon. Toimintavuonna 2018 seuraan kuului 102 jäsentä, joista SRL:n seniorijäseniä oli 60 ja
juniorijäseniä 16, lisäksi perhejäseniä oli 8 seniorijäsentä ja 13 juniorijäsentä.  Kannatusjäseniä oli 3 senioria 
ja 2 junioria.

Jäsenmaksut vuonna 2018
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 7 kertaa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Maria Rikala (7) puheenjohtaja, webmaster, tiedotus
Janni Yli-Vainio (7) varapuheenjohtaja, harrastevastaava, Facebook-tiedotus
Hanna Lohikoski (7) sihteeri, kirjanpito
Eveliina Luomala (6) nuorisovastaava
Anna Oja-Nisula (5) rahastonhoitaja
Anne-Mari Kalemaa (5) koulutus ja valmennus
Tuija Takamäki (7) jäsensihteeri

Varajäsenet
Elina Mäki-Opas
Tiina Ahola

Seuran vuosikokous pidettiin 3.3.2018 Myllykylän kylätalolla. Vuosikokoukseen osallistui 15 jäsentä.

SRL Pohjanmaan syyskokouksessa 3.11.2018 Alahärmässä seuraa edusti Maria Rikala, joka osallistui myös 
kokouksen yhteydessä pidettyyn Pohjanmaan alueen kilpailukalenterin suunnittelutilaisuuteen. Kokouksen 
jälkeen pidetyssä Pohjanmaan syysgaalassa Maria Rikala sai SRL:n pronssisen ansiomerkin. SRL:n 
syyskokouksessa 25.11.2018 Helsingissä seuran äänioikeutta käytti SRL Pohjanmaan puheenjohtaja Pirjo 
Tammela. 

Seura sai kaupungilta yleisavustusta 1500 euroa. Kohdeavustusta anottiin ja myönnettiin uuden wc-kopin 
hankintaan, mutta monitoimirakennuksen arvioitua suurempien menojen takia hankintaa jouduttiin 
siirtämään seuraavalle vuodelle.

2. Koulutus- ja valmennustoiminta

Koulutukset
Maria Rikala osallistui kenttätoimihenkilökoulutukseen Ypäjällä 24.3. Satu Ritarin pitämä Varusteoppi-ilta 
järjestettiin 29.3. Anna Oja-Nisulan luona. Mukana oli 12 kiinnostunutta. Kauppilan tallilla järjestettiin 24.4. 
Kati Mallatin kuolainluento, johon osallistui 15 henkilöä.

Kurikan Ratsastajat järjesti 27.-28.10.2018 Ensiapu 1-koulutuksen, jolle pidettiin jatkoksi myös Ensiapu 2-
koulutus 12.-13.1.2019. Koulutukset järjestettiin K3-Preventillä Seinäjoella yhteistyössä SRL Pohjanmaan 
kanssa. EA1-koulutukseen osallistui 10 ja EA2-koulutukseen 11 henkilöä.

Maria Rikala ja Janni Yli-Vainio osallistuivat estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien 
lisenssikoulutukseen 3.2.2019 Ilmajoella.

Valmennus
Seuran jäsenillä oli mahdollisuus käyttää valmentautumiseen Myllykylän Käräjäkenttää ja seuran 
estekalustoa. Jäsenet käyttivät harjoitteluun myös Pyrykylän nurmikenttää Tuiskulassa. 

Seuran jäsenet valmentautuivat omatoimisesti useiden eri valmentajien ohjauksessa niin Käräjäkentällä, 
Pyrykylän nurmikentällä kuin kotitalleillaankin. Myllykylän kentällä valmentautui runsaasti myös muiden 
seurojen ratsukoita. Myllykylän kentällä oli harjoittelua varten kouluaidat 13.-16.8. ja esteratapäivät 15.-
25.7. ja 1.-16.9.



3. Nuorisotoiminta

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 osakilpailut este- ja kouluratsastuksessa.

4. Kilpailutoiminta

Kurikan Ratsastajat järjesti vuonna 2018 yhteensä 11 kilpailua, joista yhdet 2-tason koulukilpailut yhdessä 
Ilmajoen Ratsastajien kanssa Myllykylässä. Molemmissa 2-tason kilpailuissa ratsastettiin Pohjanmaan 
aluecupien osakilpailut (pikkucup ja isocup).

Myllykylässä järjestettiin myös yhdet 2-tason estekilpailut. 1-tason kilpailuja Myllykylässä järjestettiin 
kahdeksan kertaa (5 este ja 3 koulu) sekä Tuiskulassa Kauppilan tallilla pidettiin yksi kilpailuharjoitus (este). 

Kaikkiaan KuRatin kisoissa nähtiin kauden aikana 590 kilpailusuoritusta. Koulukisoissa oli yhteensä 152 
lähtöä (2-taso 35, harjoitus ja 1-taso 117), eli keskimäärin 38 starttia per kilpailu. Estekisoissa startteja oli 
438 (2-taso 92, harjoitus ja 1-taso 346), eli keskimäärin 63 starttia per kisa.

• 27.5. este harjoitus, Tuiskula
• 9.6. este 1-taso, Myllykylä
• 16.6. koulu 1-taso, Myllykylä
• 4.7. este 1-taso, Myllykylä
• 7.7. koulu 1-taso, Myllykylä
• 14.7. este 2-taso, Myllykylä
• 11.8. este 1-taso, Myllykylä
• 18.8. koulu 2-taso, Myllykylä (yhteistyössä IR:n kanssa)
• 19.8. koulu 1-taso, Myllykylä (seuramestaruus)
• 1.9. este 1-taso, Myllykylä (seuramestaruus)
• 23.9. este 1-taso, Myllykylä

Seuramestaruusmitalistit, este

Pikkujunnut
1) Martta Oja-Nisula – Kimberly
2) Iida Yli-Nisula - Polanka

Juniorit
1) Marleena Komppa – Claudia II
2) Laura Tuomisto - Virtiina
3) Wilma Komppa – Claudia II

Seniorit
1) Eerika Mäki-Paavola - Leafhills Aiden
2) Marja Rinta-Risku – Zeko's Pouliche
3) Anna Oja-Nisula – Kimberly

Seuramestaruusmitalistit, koulu

Pikkujunnut
1) Martta Oja-Nisula – Kimberly



Juniorit
1) Marleena Komppa – Claudia II
2) Wilma Komppa – Claudia II

Seniorit
1) Maria Rikala – Chellano II
2) Marja Rinta-Risku – Quinton
3) Terhi Myllyniemi – Terkko

2-5-tason  ja kansainväliset kilpailut
Vuonna 2018 KuRat-ratsukoista ylsi palkintosijoille 2-tasolla kahdeksan ratsastajaa: Elina Laakso, Terhi 
Myllyniemi, Eerika Mäki-Paavola, Martta Oja-Nisula, Miisa Pulkkanen, Maria Rikala, Marja Rinta-Risku ja 
Marika Tupila. Sijoituksia tuli este- ja kouluratsastuksessa. Miisa
Pulkkanen sijoittui myös lukuisissa 3-5-tason ja kansainvälisissä estekilpailuissa.

Rankingpisteitä saavutti seitsemän ratsastajaa, yhteensä 615,3 pistettä. Kurikan Ratsastajien rankingpisteet: 
Miisa Pulkkanen 582 (este kv 141, kansallinen 414, aluetaso 27), Martta Oja-Nisula 10 (este), Maria Rikala 8 
(este 1 + koulu 7), Terhi Myllyniemi 7 (koulu), Elina Laakso 4 (este), Marja Rinta-Risku 3 (este 1 + koulu 2), 
Eerika Mäki-Paavola 1,3 (este).

KuRat-ratsukot menestyivät myös Pohjanmaan alueen arvokilpailuissa. Martta Oja-Nisula voitti Bonni 
Lovella kultaa ponien hallimestaruuskilpailussa ja pronssia juniorien taitomestaruuskilpailussa. 
Esteratsastuksen Hööks pikkucupissa Martta Oja-Nisula ja Bonni Love olivat kokonaiskilpailussa sijalla neljä 
ja kouluratsastuksen Hööks isocupissa Maria Rikala ja Chellano II sijalla kuusi.

Valtakunnallisessa laatuponikilpailussa Viljam oli Elina Rouhiaisen ratsastamana toiseksi paras ja Leafhills 
Aiden Eerika Mäki-Paavolan ratsastamana kolmanneksi paras viisivuotias esteillä. Molemmat ponit palkittiin 
rotunsa parhaina esteillä, Leafhills Aiden myös askellajeissa. Kaisa Suomalainen ja Bee sijoittuivat toiseksi 
valtakunnallisessa IC-cupissa.

3-5-tasolla ja kansainvälisissä kilpailuissa kilpaili seuran ratsastajista kaudella 2018 Miisa Pulkkanen 
esteratsastuksessa. Hän voitti Dolandalla nuorten ratsastajien SM-kultaa ja sijoittui neljänneksi PM-
kilpailuissa. Ratsukko saavutti myös hienoja kansainvälisiä sijoituksia mm. Helsinki International Horse 
Show'ssa.

5. Tiedotustoiminta

Seuran internetsivuilla julkaistiin kilpailukutsuja ja tuloksia sekä tietoa muusta toiminnasta. Kilpailukutsut ja 
tulokset julkaistiin myös SRL:n kilpailupalvelujärjestelmässä Kipassa. 

Toiminnasta tiedotettiin myös Kurikan Ratsastajien Facebook-ryhmässä ja seuran Instagram-tilillä. Jäsenille 
lähetettiin vuoden 2018 aikana poikkeuksellisesti vain pari jäsentiedotetta, kun talkoolaisten työpanos 
kohdistui Myllykylän rakennushankkeeseen. 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 ja kansainvälisissä kilpailuissa.

6. Muu toiminta ja tapahtumat

Ilmajoen ratsastajien kanssa yhteistyössä järjestetty retki Hevoset-messuille Tampereelle 7.4. keräsi 



yhteensä 34 osallistujaa.

Kurikan Ratsastajat osallistui Kurikan yhdistyksiä ja harrastusmahdollisuuksia esittelevään Harrasta Hirviästi-
tapahtumaan 6.8. Kurikan urheilukentällä. Seuraa esittelemässä olivat Tuija ja Janni. Janni oli esittelemässä 
seuran toimintaa myös Ritolan hevospalveluiden avoimissa ovissa 10.11.

Myllykylässä järjestettiin 2-tason koulukisojen yhteydessä 18.8.  hevostarvikkeiden kirpputori, jota jatkettiin 
myös kauden loppujen kilpailujen ajan.

Westernharrastajat Etelä-Pohjanmaa järjesti 8.9. westerntapahtuman Kauppilan tallilla yhteistyössä Kurikan 
Ratsastajien kanssa. Mukavassa koko perheen tapahtumassa yleisöä kävi noin 100 henkeä.

Myllykylän syyskökkä pidettiin 16.9.

Pikkujouluja vietettiin 34 hengen voimin Jowimalla 1.12. Ohjelmassa oli palkitsemisia, ruokaa, saunomista ja 
paljuttelua. Seuramestaruusmitalistien lisäksi palkittiin vuoden hevosena Bonni Love, vuoden talkoolaisena 
Veera Peurala, vuoden tulokkaana Jenny Ojanen ja vuoden seuraperheenä Kompat. Hanna Lohikoski 
palkittiin SRL:n pronssisella ansiomerkillä. Arto Lohikoskea ja Markus Männistöä muistettiin 
merkityksellisestä osallistumisesta moniotoimirakennuksen talkoisiin. Lisäksi kehystetyt kuvat 
kilpailusaavutuksista saivat Miisa Pulkkanen – Dolanda, Martta Oja-Nisula – Bonni Love, Elina Rouhiainen – 
Viljam, Eerika Mäki-Paavola – Leafhill's Aiden sekä Kaisa Suomalainen – Bee.

Äänentoistolaitteistoa päivitettiin hankkimalla uusi headset-mikrofoni. Lisäksi Myllykylään hankittiin pöytiä, 
tuoleja ja hyllyjä sekä uusi jääkaappi ja pakastin, kahvinkeitin, laminointikone, voileipägrilli. Ilmajoen 
Ratsastajilta saatiin monitoimirakennuksen avajaislahjaksi keittolevy.

Monitoimitilan rakennushanke
Huhtikuussa elementit toimitettiin työmaalle ja viimeisteltiin pohjatyöt. Varsinaiset rakennustyöt 
myöhästyivät vähän säiden takia ja ne päästiin aloittamaan toukokuun alussa. Toukokuun lopulla aloitettiin 
varsinaisia talkootöitä, ulko -ja sisäpinnat maalattiin useaan kertaan ja rakennusjätettä siivottiin.

Päätettiin myös hankkia seuralle oma sähköliittymä ja tehtiin monitoimitilaan kattavat sähkötyöt. Kesä-
heinäkuun aikana jatkettiin maalaus- ja siivoustöitä, ulkoalueiden siistimistä/raivaamista, listoituksia, 
hankittiin ja asennettiin lattian muovimatto, kattopaneelit sekä muu kalusto.

Jatkettiin vanhan kopin siivousta ja tyhjäystä. Elokuulla viimeisteltiin rakennus varaston osalta ja käsiteltiin 
ovi- ja ikkunapintoja. Syksyllä monitoimitilaan asennettiin ilmalämpöpumppu. Hanke eteni alun 
säähaasteiden jälkeen suunnitellusti. Talkooporukkaa oli mukavasti, niin uusia kuin vanhoja jäseniä sekä 
jäsenten mukaan innostamia perheenjäseniä.

Monitoimitila tuli todella tarpeeseen. Se on saanut paljon kiitosta niin talkooväeltä kuin kilpailuihin ja 
tapahtumiin osallistuneilta ihmisiltäkin. Myös Myllykylän asukkaat ovat olleet hankkeesta kiinnostuneita ja 
heiltä on saatu positiivista palautetta. 

7. Talous

Seuran tulos 31.12.2018 esitellään tilinpäätöksellä, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Seuran 
tulos hyväksytään vuosikokouksessa.


