Kurikan Ratsastajat ry

TOIMINTAKERTOMUS 2021

1. Yleistä
Kurikan Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen ja kuuluu sen alaiseen Pohjanmaan
aluejaostoon. Toimintavuonna 2021 seuraan kuului 107 jäsentä, joista SRL:n seniorijäseniä oli 50 ja
juniorijäseniä 29, lisäksi perhejäseniä oli 6 seniorijäsentä ja 13 juniorijäsentä. Kannatusjäseniä oli 9 senioria.
Jäsenmaksut vuonna 2021
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 kansallisen ja aluetason 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 kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus kokoontui 4 kertaa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet
Maria Rikala
(4)
Elina Rouhiainen
(4)
Satu Ritari
(4)
Anna Oja-Nisula
(3)
Maria Ala-Kasari
(4)
Elina Mäki-Opas
(3)
Jenna Suokas
(4)
Varajäsenet
Rami Sivula
Minna Kivimäki

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

(1)

Hallituksen ulkopuolelta
Hanna Lohikoski

kirjanpito

Seuran vuosikokous pidettiin 25.4.2021 Kurikka-lehden tiloissa. Vuosikokoukseen osallistui 9 jäsentä.
SRL Pohjanmaan syyskokouksessa 6.11.2021 Seinäjoella seuraa edusti Maria Rikala, joka osallistui myös
9.12. etänä järjestettyyn Pohjanmaan aluekilpailukalenterin suunnittelutilaisuuteen. SRL Pohjanmaan
kevättapaamiseen 21.3.2022 Seinäjoella osallistui Maria Rikala.
SRL:n syyskokous järjestettiin etänä 21.11.2021 ja seuran äänioikeutta käytti Anu Tuomi.
Seura sai kaupungilta yleisavustusta 1500 euroa. Kohdeavustusta anottiin kentän lanauskaluston
hankintaan, mutta sitä ei myönnetty.
2. Koulutus- ja valmennustoiminta
Koulutukset
Maria Rikala osallistui ratamestareiden etänä järjestettyyn lisenssikoulutukseen 21.1.2022. sekä
estetuomareiden ja stewardien etänä toteutettuun lisenssikoulutukseen 13.2. Seinäjoella 12.3. järjestettyyn
taitotuomarikoulutukseen osallistui Maria Rikala.
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 ja/tai koulurata rakennettuna useita
kertoja kesäkauden aikana.
3. Nuorisotoiminta
Juniorijäsenet osallistuivat aktiivisesti kaikkeen seuran toimintaan, koulutuksiin sekä kilpailuihin ratsastajina
ja talkoolaisina. Junioreille oli omat sarjansa seuramestaruuskilpailuissa. Aluetason estekisoissa järjestettiin
poni- ja junioriratsukoille tarkoitetun pikkucupin osakilpailu esteratsastuksessa. Lisäksi kauden kisoissa
järjestettiin kaksi Pohjanmaan nuorisocupin osakilpailua. Nuorisovastaavana toimi Maria Ala-Kasari. Jenny
Ojanen valittiin mukaan Pohjanmaan aluejaoston nuorisotiimiin.

4. Kilpailutoiminta
Kurikan Ratsastajat järjesti vuonna 2021 Myllykylässä yhteensä 8 kilpailua, joista yhdet aluetason
estekilpailut. Aluetason kilpailuissa ratsastettiin ratsastettiin Pohjanmaan aluecupien osakilpailut (pikkucup
ja isocup), sh-cupin ja Pohjanmaan nuorisocupin osakilpailu.
Seuratason kilpailuja Myllykylässä järjestettiin seitsemän kertaa (4 este ja 3 koulu). Kaikkiaan KuRatin
kisoissa nähtiin kauden aikana 443 kilpailusuoritusta. Koulukisoissa oli yhteensä 109 lähtöä (seuratasolla),
eli keskimäärin 36 starttia per kilpailu. Estekisoissa startteja oli 334 (aluetaso 56, seurataso 525, harjoitus
26), eli keskimäärin 67 starttia per kisa.
•
•
•
•
•
•
•
•

15.5. seurakoulu, Myllykylä
16.5. seuraeste, Myllykylä
6.6. seuraeste, Myllykylä
3.7. seurakoulu, Myllykylä
4.7. seuraeste, Myllykylä
25.7. alue-este, Myllykylä
4.9. seuraeste, Myllykylä (seuramestaruus)
26.9. seurakoulu, Myllykylä (seuramestaruus)

Seuramestaruusmitalistit, este
Juniorit
1) Matilda Hakanen – Tempelisa Little Prince
2) Martta Oja-Nisula – Willow Twinkle
3) Alisa Pitkämö – Ruudi
Seniorit
1) Rami Sivula – Kolumbas
2) Laura Tuomisto – Virtiina
3) Jatta Vettenranta – Claudia II
Seuramestaruusmitalistit, koulu
Juniorit
1) Matilda Hakanen – Tempelisa Little Prince
2) Mirjami Sievi – Double Dare
3) Minttu Järvimäki - Visar
Seniorit
1) Maria Rikala – Chellano II
2) Marja Rinta-Risku – Quinton
3) Leena Koutonen – Kosken Jekkuliina
Kansalliset ja aluetason kilpailut
Vuonna 2021 KuRat-ratsukoista ylsi palkintosijoille aluetasolla kahdeksan ratsastajaa: Matilda Hakanen,
Juulia Ketola, Martta Oja-Nisula, Sara Pitkämö, Marja Rinta-Risku, Elina Rouhiainen ja Iida Yli-Nisula.
Sijoituksia tuli este- ja kouluratsastuksessa. Iida Yli-Nisula sijoittui kansallisella tasolla este- ja
kenttäratsastuksessa.
Rankingpisteitä saavutti seitsemän ratsastajaa, yhteensä 58 pistettä. Kurikan Ratsastajien rankingpisteet:
Iida Yli-Nisula 33 (kenttä kans 12, este kans 4, este alue 12, koulu alue 5), Matilda Hakanen 7 (koulu), Elina
Rouhiainen 7 (koulu), Martta Oja-Nisula 6 (este), Juulia Ketola 3 (este), Sara Pitkämö 1 (este), Marja RintaRisku 1 (este).

KuRat-ratsukoista Iida Yli-Nisula – Visar voitti ponien SM-pronssia kenttäratsastuksessa ja sijoittui poni- ja
junioriratsukoiden sarjassa kolmanneksi kenttäratsastuksen Avant-kilpailun finaalissa.
Seuran ratsukot menestyivät myös Pohjanmaan alueen arvokilpailuissa. Iida Yli-Nisula – Visar voitti ponien
aluemestaruuspronssia esteratsastuksessa. Matilda Hakanen – Tempelisa Little Prince sijoittui kolmanneksi
kouluratsastuksen pikkucupin kokonaiskilpailussa.
Iida Yli-Nisula – Donnette oli mukana Pohjanmaan joukkueessa, joka voitti hopeaa alueiden välisissä
mestaruuskilpailuissa esteratsastuksessa.
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.
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 ja kansallisissa kilpailuissa.
6. Muu toiminta ja tapahtumat
Myllykylässä järjestettiin useita talkoita. Kevätkökkä pidettiin 2.5. ja syyskökkä 16.10.
Pikkujouluja vietettiin 24 hengen voimin Hotel Kurikassa 27.11. Ohjelmassa oli palkitsemisia ja ruokailu.
Seuramestaruusmitalistien lisäksi palkittiin vuoden hevosena Tempelisa Little Prince, vuoden talkoolaisina
Terhi Myllyniemi ja Sirpa Pentimäki, vuoden tulokkaana Marianne Lahti ja vuoden leipurina Jatta
Vettenranta. Lisäksi kehystetyt kuvat kilpailusaavutuksista saivat Iida Yli-Nisula – Visar, Matilda Hakanen –
Tempelisa Little Prince ja Iida Yli-Nisula – Donnette.
7. Talous
Seuran tulos 31.12.2021 esitellään tilinpäätöksellä, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Seuran
tulos hyväksytään vuosikokouksessa.

