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1. Yleistä
Kurikan Ratsastajat ry toimii Suomen Ratsastajainliittoon (SRL) ja Pohjanmaan Ratsastusjaostoon kuuluvana
ratsastusseurana. Seuran tarkoituksena on järjestää ratsastusharrastusta tukevaa toimintaa lapsille, nuorille
ja aikuisille sekä tarjota jäsenille sosiaalista kanssakäymistä, mukavaa yhdessä oloa ja yhteenkuuluvuutta,
mielekästä tekemistä sekä eläin- ja luontokokemuksia.
2. Jäsenistö
Seuran jäsenet ovat SRL- tai kannatusjäseniä. Kaikki saavat seuran omat jäsenedut sekä SRL-jäsenet lisäksi
SRL:n jäsenedut. Kilpaileminen edellyttää SRL-jäsenyyttä.
3. Hallinto ja talous
Seuran hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, viisi tai kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus nimeää
varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsensihteerin sekä muiden vastuualueiden hoitajat
tarpeen mukaan. Tehtäviä voivat tarvittaessa hoitaa myös hallituksen ulkopuoliset jäsenet.
Hallitus vastaa seuran maksuliikenteen hoidosta. Toimintansa seura kattaa jäseniltä perittävällä
jäsenmaksulla sekä kilpailuista ja muusta varainhankinnasta saatavalla tuotolla.
4. Painopistealueet 2015
SRL:n teemana on vuonna 2015 valmentaudu tavoitteellisesti. Valmentautuminen valitaan myös Kurikan
Ratsastajien teemaksi ja vuoden mittaan järjestetään erilaisia valmennustoimintaan liittyviä tapahtumia ja
koulutuksia.
5. Koulutus
Jäseniä kannustetaan osallistumaan SRL:n ja Pohjanmaan Ratsastusjaoston järjestämiin koulutuksiin, että
seuraan saataisiin lisää toimihenkilöitä. Seura maksaa jäsenten toimihenkilökoulutukset, kun
toimihenkilöoikeudet on myönnetty ja kun on toiminut koulutusta vastaavassa talkootyössä kolme kertaa
seuran tapahtumissa. Seura maksaa lisenssikoulutukset niille toimihenkilöilleen, jotka toimivat kisatalkoissa
koulutusta vastaavassa tehtävässä vähintään kahdesti vuodessa.
Järjestetään alkuvuodesta sääntökoulutus kilpailijoille ja muille kiinnostuneille. Lisäksi järjestetään muita
koulutuksia kysynnän mukaan. Kurikan Ratsastajien Maria Rikala on yksi Pohjanmaan Ratsastusjaoston
vahvistamista sääntökouluttajista.
6. Valmennus
Jäsenet voivat veloituksetta käyttää Myllykylän Käräjäkenttää valmentautumiseensa. Myös Pyrykylän
nurmikenttä on jäsenten käytettävissä pientä korvausta vastaan. Harjoitusmahdollisuuksien parantamiseksi
kaupungilta haetaan kohdeavustusta kalustohankintoihin, että saadaan mahdollisimman hyvät ja turvalliset
olosuhteet valmentautumiseen ja kilpailuihin. Jäseniä kannustetaan hakeutumaan SRL:n
maajoukkuerenkaisiin ja aluerenkaisiin sekä tarjotaan heille neuvontaa valmennuksiin hakemisessa.
7. Kilpailutoiminta
Myllykylässä järjestetään 1-tason kilpailuja koulu- ja esteratsastuksessa sekä heinäkuussa 2-tason
estekilpailut. Myllykylässä voidaan järjestää myös esimerkiksi lastenkisoja ja hevosten match show.
Tuiskulan maneesilla voidaan järjestää hallikilpailuja koulu- ja/tai esteratsastuksessa. Hallitus koordinoi
kilpailutoimintaa sekä tarkistaa ja vahvistaa kilpailukutsut.

Kaikkien vähintään kakkostasolla kilpailevien ratsastajien on hankittava kilpailujärjestelmän mukainen
kilpailulisenssi. Seura myöntää lisenssit kilpailijoille SRL:n ohjeen mukaisesti. Seura tukee kilpailemista
myöntämällä kulukorvauksia mahdollisuuksien mukaan.
Seuramestaruudesta kilpaillaan koulu- ja esteratsastuksessa kolmessa sarjassa: pikkujunnut, juniorit ja
seniorit. Kunkin sarjan kolme parasta palkitaan mitalein ja voittajat saavat lisäksi pokaalit.
Alueen joukkuemestaruuskilpailuissa seura maksaa joukkueeseen kuuluville mestaruusluokan jäsenmaksun.
Tavoitteena on lähettää kilpailuun sekä este- että koulujoukkue. Lisäksi kannustetaan jäseniä osallistumaan
myös muihin alueen arvokilpailuihin. Seuramaksaa Pohjanmaan aluecupien seuramaksun, jotta jäsenet
voivat osallistua cup-osakilpailuihin.
8. Nuorisotoiminta
Pidetään junnukerhoa seuran juniorijäsenille. Junnukerho järjestää erityisesti lastenkisoja mutta myös muita
kilpailuja sekä erilaisia tapahtumia, esim. hevosten match shown, tehdäkseen retken hevoskilpailuihin tai
-tapahtumaan. Ala-asteikäisille pidetään heppakerhoa jos kerholle löytyy vetäjä(t). Lisäksi voidaan järjestää
myös muuta junioritoimintaa.
9. Muu toiminta
Järjestetään valokuvauskisa sekä hevosaiheisia teemapäiviä ja -tilaisuuksia. Pidetään pikkujoulu, jossa
palkitaan seuramestarit ja kauden aikana alueen arvokilpailuissa menestyneet. Järjestetään retki Tampereen
hevosmessuille sekä mahdollisesti myös muihin tapahtumiin. Yhteistyössä Ilmajoen Ratsastajien kanssa
järjestetään retki Finnderbyyn. Järjestetään jouhikorukurssi, ensiapu 1-kurssi ja hevosten ensiapuluento.
Pidetään rataharjoituksia joko ohjatusti tai kilpailutyyppisesti mm. Pyrykylän nurmikentällä. Valmennuksen
teemavuoden johdosta järjestetään klinikkatyyppiset lajikoulutukset, joihin sisältyy teoriaosuus,
ratsastusdemo ja mahdollisuuksien mukaan myös valmennusta.
10. Tiedotus
Seuran internetsivuja päivitetään ahkerasti, jotta jäsenillä on mahdollisuus seurata mm. seuran toimintaa ja
tulevia tapahtumia. Sivujen sisältöä ja käytettävyyttä kehitetään, että niiden käyttäjät löytäisivät
tarvitsemansa tiedot mahdollisimman helposti. Toiminnasta tiedotetaan myös Facebookissa.
Seura julkaisee joka kuukausi jäsentiedotteen, jota lähetetään sähköpostin välityksellä kaikille sähköpostinsa
ilmoittaneille jäsenille. Tiedotteeseen kootaan informaatiota mm. seuran toiminnasta, sekä alueen
tapahtumista ja koulutuksista sekä arvo- ja sarjakilpailuista. Tiedotteet julkaistaan myös nettisivuilla.
Seuran järjestämistä kilpailuista lähetetään tulokset ja mahdollisuuksien mukaan myös kuvia
paikallislehteen. Lehdistötiedotteita lähetetään myös muista tapahtumista ja seuraa edustavien ratsukoiden
menestyksestä muualla järjestetyissä kilpailuissa.
11. Kokoukset
Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään keväällä sääntöjen edellyttämällä tavalla. Kokouksen
yhteydessä palkitaan Vuoden Parhaat –palkinnolla seurassa positiivisesti vaikuttavia tahoja,
yhteistyökumppaneita sekä sellaisia henkilöitä, jotka luovat ratsastukselle positiivista imagoa omalla
toiminnallaan. Kauden aikana menestyneitä ratsukoita palkitaan vuosikokouksessa tai erillisessä
loppuvuodesta järjestettävässä tilaisuudessa (esim. pikkujoulut).
Hallitus kokoontuu noin joka toinen kuukausi tai tarvittaessa useammin. Hallitus nimeää seuran edustajan
aluejaoston ja liiton sääntömääräisiin kokouksiin.

