Kurikan Ratsastajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2020

1. Yleistä
Kurikan Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen ja kuuluu sen alaiseen Pohjanmaan
aluejaostoon. Toimintavuonna 2020 seuraan kuului 107 jäsentä, joista SRL:n seniorijäseniä oli 55 ja
juniorijäseniä 22, lisäksi perhejäseniä oli 7 seniorijäsentä ja 14 juniorijäsentä. Kannatusjäseniä oli 8 senioria
ja yksi juniori.
Jäsenmaksut vuonna 2020
Täysjäsen:
seniori 58 euroa (SRL 54e + KuRat 4e)
juniori 51 euroa (SRL 47e + 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.
• Alue-, 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 alue- ja kansallisen tason luokista,
joissa seuraa edustava ratsukko sijoittuu. (Etu koskee seuraa edustavia ratsukoita, jotka osallistuvat
talkoisiin vähintään kolme kertaa vuoden aikana, enintään 200e/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.
• 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 viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Hallituksen varsinaiset jäsenet
Maria Rikala
(6)
Eveliina Luomala
(0)
Elina Mäki-Opas
(6)
Anna Oja-Nisula
(5)
Satu Ritari
(5)
Elina Rouhiainen
(5)

puheenjohtaja, webmaster, tiedotus
varapuheenjohtaja, Facebook-tiedotus
rahastonhoitaja, valmennusvastaava
koulutusvastaava
sihteeri

Varajäsenet
Minna Kivimäki
Rami Sivula
Hallituksen ulkopuolelta
Tuija Takamäki
Hanna Lohikoski

jäsensihteeri
kirjanpito

Seuran vuosikokous pidettiin 1.3.2020 Kurikka-lehden tiloissa. Vuosikokoukseen osallistui 17 jäsentä.
SRL Pohjanmaan syyskokouksessa 31.10.2020 Seinäjoella seuraa edusti Maria Rikala, joka osallistui myös
kokouksen yhteydessä pidettyyn Pohjanmaan alueen kilpailukalenterin suunnittelutilaisuuteen.
SRL:n kevätkokouksessa 26.9.2020 Helsingissä seuran edustajana toimi aluejaoston puheenjohtaja Pirjo
Tammela. SRL:n syyskokouksessa 22.11.2020 Seinäjoella seuran äänioikeutta käytti Maria Rikala.
Seura sai kaupungilta yleisavustusta 1600 euroa. Kohdeavustusta saatiin 800 euroa estelippujen ja
väliaitaelementtien hankintaan.
2. Koulutus- ja valmennustoiminta
Koulutukset
Maria Rikala ja Hanna Lohikoski osallistuivat 6.2.2021 estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien
lisenssikoulutukseen, joka järjestettiin etänä. Elina Rouhiainen osallistui etänä pidettyyn SRL Pohjanmaan
kevättapaamiseen 27.3.2021.
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 esterata rakennettuna useita kertoja kesän
aikana.
3. Nuorisotoiminta
Juniorijäsenet osallistuivat aktiivisesti kaikkeen seuran toimintaan, erilaisiin tapahtumiin ja retkille sekä
kilpailuihin ratsastajina ja talkoolaisina. Junioreille oli omat sarjansa seuramestaruuskilpailuissa.

4. Kilpailutoiminta
Kurikan Ratsastajat järjesti vuonna 2020 yhteensä 10 kilpailua, joista yhdet aluetason estekilpailut.
Seuratason kilpailuja Myllykylässä järjestettiin seitsemän kertaa (4 este ja 3 koulu) sekä Tuiskulassa LatvaNikkolan tallilla pidettiin kaksi harjoitusestekilpailua. Kaikkiaan KuRatin kisoissa nähtiin kauden aikana 540
kilpailusuoritusta. Koulukisoissa oli yhteensä 94 seuratason lähtöä, eli keskimäärin 31 starttia per kilpailu.
Estekisoissa startteja oli 446 (aluetaso 56, seurataso 308, harjoitus 82), eli keskimäärin 64 starttia per kisa.
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22.2. harjoituseste, Tuiskula
7.6. seurakoulu, Myllykylä
13.6. seuraeste, Myllykylä
5.7. seurakoulu, Myllykylä
18.7. seuraeste, Myllykylä
2.8. alue-este, Myllykylä
19.8. seuraeste, Myllykylä
6.9. seuraeste, Myllykylä (seuramestaruus)
22.9. seurakoulu, Myllykylä (seuramestaruus)
21.11. harjoituseste, Tuiskula

Seuramestaruusmitalistit, este
Pikkujunnut
1) Ella Käkelä-Petäys – Laikun Lilli
1) Peppi Käkelä-Petäys – Laikun Lilli
1) Malviina Oja-Nisula – Pirttirannan Kiona
Juniorit
1) Wilma Komppa – Claudia II
2) Sara Pitkämö – Skuter
3) Martta Oja-Nisula – Chellano II
Seniorit
1) Maria Rikala – Chellano II
2) Laura Tuomisto – Virtiina
3) Jatta Vettenranta – Karpenteri
Seuramestaruusmitalistit, koulu
Juniorit
1) Maria Ala-Kasari – Last Lover
2) Iida Yli-Nisula – Visar
3) Marleena Komppa – Afrodite
Seniorit
1) Maria Rikala – Chellano II
2) Marja Rinta-Risku – Quinton
3) Jenna Suokas – Ypäjä Huima
Aluetason, kansalliset ja kansainväliset kilpailut
Vuonna 2020 KuRat-ratsukoista ylsi palkintosijoille aluetasolla neljä ratsastajaa: Terhi Myllyniemi, Martta
Oja-Nisula, Maria Rikala ja Iida Yli-Nisula. Sijoituksia tuli este- ja kouluratsastuksessa. Martta Oja-Nisula
sijoittui myös useissa kansallisissa estekilpailuissa.

Rankingpisteitä saavutti neljä ratsastajaa, yhteensä 48,06 pistettä. Kurikan Ratsastajien rankingpisteet:
Martta Oja-Nisula 38,03 (este kansallinen 20, alue 18,03), Maria Rikala 6 (koulu), Terhi Myllyniemi 3 (koulu),
Iida Yli-Nisula 1,03 (este).
KuRat-ratsukot menestyivät myös Pohjanmaan alueen arvokilpailuissa. Esteratsastuksen
taitomestaruuskilpailuissa ponien ja juniorien sarjassa hopeaa voitti Martta Oja-Nisula ja Ruusukiven Laura's
Bettina. Ratsukko voitti ponien hopeaa myös esteratsastuksen hallimestaruuksissa. Kenttäratsastuksessa
Iida Yli-Nisula ja Visar voittivat pronssia ponien ja nuorten hevosten yhdistetyssä aluemestaruudessa.
Kansallisella tasolla kilpaili seuran ratsastajista kaudella 2020 Martta Oja-Nisula esteratsastuksessa. Hän
saavutti kansallisissa poniluokissa voiton ja useita sijoituksia sekä kahdeksannen sijan kansallisessa
Pikkuponicupissa. Poniratsukoiden kansallisessa rankingissa Martta oli kymmenes ja Pohjanmaan
aluerankingissa neljäs.
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 2020 aikana yksi jäsentiedote sähköpostitse. 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 aluetason, kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa.
6. Muu toiminta ja tapahtumat
Ilmajoen Ratsastajien kanssa oli tarkoitus järjestää yhteistyössä Aika jonka sain -elokuvanäytös maaliskuussa
ja retki Hevoset-messuille Tampereelle huhtikuussa. Molemmat peruuntuivat koronaepidemian takia.
Myllykylässä pidettiin kevätkökkä 23.5. ja syyskökkä 10.10. Niiden välissä järjestettiin useita ratatalkoita.
Myllykylässä järjestettiin 23.7. Katsaus kilpailujen järjestämiseen ja toimihenkilöiden tehtäviin. Kouluttajana
oli Elina Rouhiainen ja osallistujia oli kymmenen.
Marraskuussa tilattiin seuratakkeja, pipoja ja pantoja.
Pikkujouluja ei voitu tänä vuonna järjestää koronatilanteen takia. Seuramestaruusmitalistit palkittiin
marraskuun harjoituskilpailujen yhteydessä ja muita palkittavia muistetaan vuosikokouksessa.
7. Talous
Seuran tulos 31.12.2020 esitellään tilinpäätöksellä, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Seuran
tulos hyväksytään vuosikokouksessa.

