
Oulunsalon ratsastajat ry. 

 

Toimintakertomus 2013 

Yleistä 

Oulunsalon ratsastajin jäseniä oli vuoden lopussa 200 kpl. Näistä 103 kpl oli seniorijäseniä ja 97 kpl 

junioreita. Oulunsalon ratsastajat Ry sai myös ensimmäisen kunniajäsenen, joka ansaitusti on Veikko 

Pirnes. 

Kilpailut 

Vuonna 2013 järjestimme kahdeksat kilpailut, joista kahdet käytiin seuratasolla. Jaoimme 

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

palkinnoiksi hankittiin uudenlaiset palkinnot. Jaoimme myös eniten tyylikkäin suoritus palkintoja 

saanneelle kiertopalkinnon vuoden lopussa. Tänä vuonna sen sai Henna Myllys. Palkitsimme ahkeria 

talkoolaisia ja 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 yli 40 ratsukkoa.  

Saimme myös ensimmäistä kertaa sponsorin seuratason esteratsastus kilpailuihimme toukokuussa, 

Sponsorina toimi Haaparannan Hööks. 

Pystyimme myös mahdollistamaan ”rahapalkinnot” muutamiin kilpailuihimme, tätä myös jatkamme 

tulevana vuonna. 

Tänä vuonna myös olemme saaneet uudet kouluohjelmat OUSA:n helppo C:1, B:1 ja A:1 2013, joiden 

toteutuksesta on vastannut Riina Kiljander. Ohjelmia on ollut kilpailuissamme ja ne on todettu hyviksi ja 

toimiviksi. Tuleva vuonna pidämme kouluratsastuskilpailut, jossa on pelkästään OUSAn omia 

kouluohjelmia. 

Uutuutena tänä vuonna olemme pitäneet Drive-Inn estekilpailut, joita tullaan myös pitämään tulevana 

vuonna.  

Lisäsimme myös OUSA cup sääntöihin: Estekilpailuiden Drive-Inn kilpailuissa saa puhtaasta suorituksesta 5 pistettä. 

Muut saavat 1. osallistumispisteen. Koulukilpailun ryhmäratsastusluokassa ja raviohjelmissa kaikki hyväksytyn suorituksen tehneet 

sijoittuvat ja saavat sijoittumisesta 4 pistettä. Muut saavat 1 osallistumispisteen.  

Jaoimme myös OUSA-Cup 2013 palkinnot .Olemme saaneet lahjoituksena ruusukkeita ja pystejä, joita 

käytimme OUSA- Cup palkinnoiksi ja kur palkinnoiksi. Kiitos niitä meille lahjottaneille tahoille. 

 



 

Tarkensimme myös ilmoittautumisohjetta omiin kilpailuihimme:  

Ratsastuksen opettajalla on oikeus muuttaa ratsujen jakoa harkintansa mukaan(esim. ratsukon taidot, tarpeet,kyvyt ja 

turvallisuus huomioon ottaen.) 

Jos halukkaita on enemmän kuin kolme, ilman starttia jääneet jäävät halutessaan ”jonoon” starttaamaan päässeiden alapuolelle. 

Heillä on etuoikeus päästä kyseiselle hevoselle starttaamaan jos tulee peruutuksia /poisjäämisiä!  

Eli kakkosvaiheen listassa voi olla kolmen ratsastajan jälkeen merkintä ”jono” ja sen alla kilpailunjohtajan kirjoittamat nimet (ne 

jotka olivat halukkaita jo ensimmäisellä vaiheella, mutta arvonnassa/edellis kerran ratsastajat jäivät listasta pois) 

Heillä on siis etuoikeus päästä kyseisen hevosen listalle jos siihen tulee pois jääntejä! Joten älä laita nimeäsi hevoselle jos siihen 

tulee pois jäänti, vaan aina joka on ensimmäisenä ”jono” listassa siirtyy automaattisesti vapautuneelle paikalle! 

Näin mahdollistamme sen että mahdollisimman moni pääsisi haluamallaan hevosella kilpailemaan 

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

jotka tuli kaikkien luettavaksi seuramme sivuille.  

Hyvä yhteistyö Helenan, Karin ja ratsastuskoulun henkilökunnan kanssa mahdollistivat onnistuneet 

kilpailupäivämme läpi vuoden. 

Aluetason kilpailuissa seuraamme edusti muutama ratsukko. 

Talkoopassit 

Oulunsalon ratsastajilla on ollut oma OUSA:n talkoopassi käytössä. Täydestä talkoopassista on saanut 

talkoopassisetelin jonka arvo on 15€.  Seteliä on voinut käyttää seuran kilpailuihin lähtömaksuksi/seuran 

tapahtumissa tai ratsastustuntien maksuun! Passi tuli saada täyteen vuoden 2013 aikana ja setelit tulee 

käyttää vuoden 2014 loppuun mennessä 

Muut tapahtumat 

Järjestimme myös OUSAn suuren iskulausekilpailun. Raati sai luettavakseen kaikki ehdotukset, niin 

etteivät tienneet kenen ehdotukset olivat. Jonka jälkeen he valitsivat mielestään 3 parasta, jotka 

pisteytettiin paremmuus järjestykseen!  

1. Kavionheiton edellä /Julia Kiiski ,  2. Kavion kopsetta, hersyvää naurua, iloista yhdessä tekemistä, 

OUSA/ Tuija Lindahl-Luomala , 3.Osaamista, kisaamista ja kaikkea kivaa hevosten kanssa – Ousa / Aino 

Tuomaala . Näitä käytimme myös seuravaatteissamme ja seuran sivuilla. 

Mahdollistimme myös OUSAn omien seuravaatteiden tilaamisen. Seuravaate osio löytyi seuran sivuilta. 

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

Palkitsimme myös seuran ”aktiivi” henkilöitä. Pidimme estekaluston kunnostus/maalaus talkoot. 

Järjestimme myös arpajaiset toukokuun estekisojemme yhteydessä sekä kirpputorin elokuun 

estekisojemme yhteydessä.  



Muistimme ratsastuskoulua ja yrittäjä perhettä ratsastuskoulun 6 v. vuosipäivänä 21.5.2012 

Osallistuimme Kaisa-opettajan syntymäpäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä Oulunsalon 

ratsastuskoulun kanssa syyskuussa. 

Seura järjesti myös asiakasillan seuralaisille ja ratsastuskoulun asiakkaille Oulun ratsumestareille 

lokakuussa.  

Järjestimme OUSA:n suuren postikorttikilpailun loka-marraskuussa.  

Voittaja ja sijoittuneet olivat: 1. Sara Juntunen, 2. Annika Kiljander 3. Sara Juntunen. Kortit löytyy 

seuran sivuilta. Voittaja Saran ja toiseksi tulleen Annikan kortteja valmistimme yht. 150kpl, joita 

myimme pikkujouluissa. Korttien valmistuksesta vastasi Kari Mattila. Tuotto käytetään seuratoiminnan 

hyväksi. 

Sanomalehti Kaleva julkaisi ”Pukuteema sopii ratsastukseen” jutun Halloween- kilpailuistamme 

18.11.2013. Juttu löytyy seuran sivuilta alkuperäisessä muodossaan, kuvineen ja skannattuna kalevan 

julkaisemana. 

Joulukuisten estekilpailuiden yhteydessä vietimme myös pikkujouluja, joissa Joulupukkikin piipahti 

meitä ilahduttamassa. 

 

 


