
Oulunsalon ratsastajat ry. 

        Toimintakertomus 2014 

Yleistä 

Oulunsalon ratsastajin jäseniä oli vuoden lopussa 173kpl. Näistä 72 kpl oli seniorijäseniä ja 90kpl junioreita. 1 

kunniajäsen. Oulunsalon ratsastajat Ry valitsi myös toisen kunniajäsenen, Tarja Pirneksen. 

Kilpailut 

Vuonna 2014 järjestimme kahdeksan OUSA- Cup osakilpailua joista yhdet olivat seuratason kilpailut. Jaoimme 

kilpailuissamme luokkapalkintojen lisäksi tsemppi - ja tyylikkäin suoritus palkintoja. Tyylikkäin suoritus palkinnoiksi 

hankittiin uudenlaiset palkinnot. Jaoimme myös eniten tyylikkäin suoritus palkintoja saaneelle kiertopalkinnon 

vuoden lopussa. Tänä vuonna sen sai Anni Paakkari ja Linda Ervasti tasatuloksella . Arvoimme kisapäivän 

talkootyöläisen joka palkittiin herkkupassilla, tallitoimikunnan kioskiin. 

 Osallistuja määrät kilpailuissamme kertovat jo sen että seuralaiset ovat innokkaita kilpailijoita. Jokaiseen 

kouluratsastus kilpailuun osallistui vähintään 20 kilpailijaa ja esteratsastus kilpailuihin parhaimmillaan lähes 40 

ratsukkoa.  

Järjestimme merkkisuorituskilpailut koulu – ja esteratsastuskilpailuissa. Hyväksytyt suoritukset ilmoitettiin 

rekisteröitäväksi SRL:n. Jaoimme merkkisuoritukset hyväksytysti suorittaneille kunniakirjat ja merkit. Oulunsalon 

Ratsastajista ratsastusmerkkejä sai 16 seuralaistamme. 

Pidimme kouluratsastuskilpailut, jossa oli pelkästään OUSA:n omia kouluohjelmia. Tulemme jatkaman tätäkin 

perinnettä tulevana vuonna.  

Pidimme edellisen vuoden tapaan Drive - Inn estekilpailut, joita tullaan myös pitämään tulevana vuonna.  

Järjestimme Hevoshullu-keppihevoskisat, Hevoshullu-kouluratsastuskisat ja Hevoshullu-esteratsastuskisat. 

Kilpailunjohtajina toimivat nuoret seuralaisemme Linda ja Meeri. 

Hevoshullu-seurakisat ovat seurakilpailuja SRL:n hyväksymille ratsastuskouluille ja harrastetalleille sekä SRL:n 

jäsenseuroille. Kilpailun järjestäjinä toimivat SRL:n jäsenratsastuskoulut ja -harrastetallit yhteistyössä 

ratsastusseuran kanssa. Osallistumiskynnys on haluttu pitää mahdollisimman matalana, jotta mukaan lähtisivät myös 

ne ratsastajat, joille Hevoshullu-kisat voi olla ne ihan ensimmäiset kilpailut 

Linda Ervasti ja Annika Kyröläinen myös teki kilpailupäivinä haastatteluja aina muutamalle kilpailijalle, jotka tuli 

kaikkien luettavaksi seuramme sivuille.  

Hyvä yhteistyö Helenan & Karin ja koko tallin henkilökunnan kanssa on mahdollistanut hienot kilpailumme ja 

tapahtumamme läpi vuoden. Unohtamatta  luotettavia ja osaavia tallin hevosia. 

Aluetason kilpailuissa seuraamme edusti muutama ratsukko. 

Jaoimme myös OUSA- Cup 2014 palkinnot. Olemme saaneet lahjoituksena ruusukkeita ja pystejä, joita käytimme 

OUSA- Cup palkinnoiksi ja pari- kur palkinnoiksi. Kiitos palkintoja lahjottaneille  tahoille. 

 

 



Muut tapahtumat 

" Kaikki mukaan toimintaan, yksin ei jää kukaan, olen kiva kaveri kaikille " Aloitimme kivakaveri toiminnan 12.4.2014. 

Pääkanava toiminnassa on tallilla oleva postilaatikko. Jatkamme kivakaveri toimintaa myös tulevana vuonna. 

Hankimme valkoisia kisahuopia seuralaistemme käyttöön kilpailupäivinä. 

Haimme myös Oulun kaupungin liikunta avustusta urheiluseuroille ja saimme myös sitä. 

Pidimme estekaluston kunnostus/maalaus talkoot. 

Järjestimme arpajaiset toukokuun estekisojemme & marraskuun koulukisojemme yhteydessä, kiitos kaikille 

arpajaisvoittoja lahjoittaneille tahoille.  Kirpputori pidettiin elokuun estekisojemme yhteydessä.  

Muistimme ratsastuskoulua ja yrittäjä perhettä ratsastuskoulun 7 v. vuosipäivänä 21.5.2014 

Haimme mukaan SRL:n järjestämään ratsastuksen nuorisopilotti hankkeeseen. Hankkeen suojelijana toimii 

Presidentti Tarja Halonen.  Seuramme valittiin mukaan hankkeeseen ja se toimi hyvin ja onnistuneesti. Hippoksessa 

nro.6/2014 oli myös juttu ”tule sellaisena kuin olet” joka löytyy myös seuran sivuilta skannuttuna.  

Anne Kiljander kävi SRL:n syyskokouksessa marraskuussa 2014 hakemassa seurallemme kiitoksen hankkeessa 

mukana olemisesta. Olimme vuoden lopussa  ainoa seura joka on jatkanut hanketta saman nuoren kanssa,  

yhteistyössä Hope - yhdistyksen kanssa.  2015  hanke jatkuu eri yhdistysten kanssa ja siihen tulee uusi seurahaku.  

SRL:n tiedotteessa: "Hetki hevosen kanssa on koskettava lahja lapselle" oli seuraava lause: 

Oulun suunnalla yksi tyttö pääsee jatkokurssille, hankkeen avulla käymänsä alkeiskurssin jälkeen. Ilman tukea hän ei 

olisi voinut jatkaa. Kaikki apu otetaan kiitollisena vastaan, Hopen toiminnanjohtaja Eveliina Hostila sanoo. 

 

Joulukuussa vietimme pikkujouluja, joissa jaoimme mm. OUSA - Cup 2014 palkinnot. Joulupukkikin piipahti meitä 

ilahduttamassa. 

Tuija Lindahl-Luomala sai Pronssisen ansiomerkkin: 

  

Pronssinen ansiomekki voidaan myöntää SRL:n päätöksellä: Henkilölle, joka on toiminnallaan tai toimenpiteillään 

huomattavasti tukenut liiton tai sen jäsenyhdistyksen/yhteisön työtä. Henkilöltä edellytetään vähintään 5 vuoden 

toimintaa liiton tai jäsenyhdistyksen/yhteisön hyväksi. 

  

Ansiomerkin myöntämisperusteet: 

  

Tuija Lindahl-Luomala on toiminut Oulunsalon Ratsastajien seurassa vuodesta 2008. Hän on toiminut seuran 

puheenjohtajana kaksi vuotta sekä OUSA:n kilpailutoimikunnan puheenjohtajana usean vuoden ajan.  

  

Tuija on toiminut esimerkillisesti kehittäen Oulunsalon Ratsastajien toimintaa mm. kilpailutoimintaa & kivakaveri 

toimintaa.  

  

Näiden perusteiden pohjalta Oulunsalon Ratsastajat ry on anonut ja Suomen Ratsastajainliiton hallitus on 

myöntänyt  

Tuija Lindahl-Luomalalle ansiokkaasta seuratyöstä Pronssisen ansiomerkin! 

  

 

 


