
Oulunsalon ratsastajat ry 

Vuosikertomus 2017 

 

Yleistä 

Oulunsalon ratsastajin jäseniä oli vuoden lopussa 152 kpl. Näistä 59 oli seniorijäseniä ja 62 junioreita sekä  

5 ainais/ kunniajäsentä. 

Seuran hallitus ja toimihenkilöt 2017 

Tuija Lindahl-Luomala  Puheenjohtaja   

Jaana Karjalainen         Varapuheenjohtaja & Jäsensihteeri  

Sari Sikkilä                    Sihteeri     

Taru Kaarlela             Rahastonhoitaja  

Linda Ervasti           Turvallisuuspäällikkö& Nuorisovastaava 

Saara Kananen  Kioskivastaava 

Matti Fröjd   Varaturvallisuuspäällikkö  

Henna Penttilä        Nuorisovastaava 

Ullamaija Parkkonen       Hallituksen jäsen & kioski 

Ida Hernesniemi  Hallituksen jäsen & kioski 

   

 

 

Sääntömääräinen kevätkokous on pidetty 28.5.2017 

Sääntömääräinen syyskokous on pidetty 7.10.2017 

 

Seuran talous on tarkoituksenmukaista. Mahdolliset saavutetut tuotot käytetään seuralaistemme hyväksi erilaisissa tapahtumissa 

sekä ”Katrilli” kioskimme ylläpitämiseen. 

Oulunsalon Ratsastajat ry on 11.12.2007 perustettu ratsastusseura ja seura hyväksyttiin SRL:n jäsenseuraksi 18.12.2007. 

Seuramme on ollut toiminnassa 10 vuotta. 

 

Kilpailut 

Vuonna 2017 järjestimme kahdeksan OUSA- Cup osakilpailua. Jaoimme kilpailuissamme luokkapalkintojen lisäksi tsemppi – ja 

tyylikkäin suoritus palkintoja sekä sydämmellisin pari ystävänpäivä kilpailuissamme helmikuussa. Jaoimme myös eniten tyylikkäin 

suoritus palkintoja saaneelle kiertopalkinnon vuoden lopussa. Tänä vuonna sen sai Ida Turpeinen. Arvoimme kisapäivän 

talkootyöläisen, joka palkittiin herkkupassilla, ”Katrilli”kioskiin. 

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

kilpailuun osallistui vähintään 20 kilpailijaa ja esteratsastus kilpailuihin parhaimmillaan  vajaa 40 ratsukkoa.  

Pystyimme pitämään ”pitkän kouluradan” kouluratsastusohjelmat sisältävät koulukilpailut toukokuussa ja elokuussa. Pyrimme 

pitämään niitä jatkossakin. 

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

Mahdollistimme seuralaisillemme ratsastuksen merkkisuoritukset helmi-ja maaliskuun kilpailuissamme. 

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

vuoden. Unohtamatta luotettavia ja osaavia tallin hevosia. 



2-tason (Aluetason) kilpailuissa seuraamme edusti muutama ratsukko mm.  Laura Mattila & Defender of the Huts sekä Laura 

Mattila & Le Cayenne R. 

1- tason & harjoitustason kilpailuissa OUSA:n yksityisratsukoiden edustajia oli myös muutamia, niin kotikisoissa kuin muuallakin. 

Jaoimme myös OUSA- Cup 2017 palkinnot. Olemme saaneet lahjoituksena ruusukkeita ja pystejä, joita käytimme OUSA- Cup 

palkinnoiksi ja pari- kur palkinnoiksi. Kiitos palkintoja lahjottaneille tahoille. Olemme saaneet myös kisakioskiin juniori 

ratsastajiemme vanhemmilta lahjoituksia, kiitos niistä. 

Muut tapahtumat 

" Kaikki mukaan toimintaan, yksin ei jää kukaan, olen kiva kaveri kaikille " Kivakaveri toiminta on vakiinnuttanut paikkansa seuran 

toiminnassa. KivaKaveri toiminnan ajatus on mielestäni sisäistetty hienosti ja toiminta on lähtenyt pyörimään valtavan hyvin. On 

isoja ja pieniä kavereita joiden määrä lisääntyy pikkuhiljaa. Meillä on tällä hetkellä lähes 80 kaveria toiminnassa mukana, mahtavaa. 

He ovat pystyneet pitämään vuoden aikana 6 isompaa tapahtumaa tallilla sekä muutamia pienempiä tapaamisia. Vuosi 2017 oli 

kivakavereiden ensimmäinen teemavuosi. 2017 vuoden teemana oli liikkuminen. 

Minusta on hienoa että kivat kaverit saavat myös mahdollisuuden pitää tapaamisiaan tallilla ja näin pääsevät koko porukalla näkemään 

ja puuhastelemaan kaikenlaista mukavaa. Siitä iso kiitos kuuluu Helenalle ja Karille Unohtamatta tallin ihania hevosia! 

Oulunsalon Ratsastajat Ry:n KivaKaveri toiminta palkittiin vuoden 2016 reiluna tekona, Kultaisen kavion gaalassa 2017, 18.2.2017 . 

Nuorisovastaavamme & KivaKaveri toiminnan vastaava Linda Ervasti palkittiin SRL:n toimesta 28.9.9.2017  ”Vuoden Ratsastuksen 

nuorisoteosta” Onnea Linda, teet upeaa työtä seurassamme, kiitos! 

Haimme myös Oulun kaupungin liikunta avustusta urheiluseuroille vuodelle 2016, ja saimme sitä. 

Pidimme estekaluston kunnostus/maalaus talkoot syyskuussa. 

Järjestimme arpajaiset, maaliskuun estekisojemme yhteydessä. kiitos kaikille arpajaisvoittoja lahjoittaneille tahoille.   

Vietimme OUSAn iltapäivää elokuussa. Teemme tästä perinteen. 

Muistimme ratsastuskoulua ja yrittäjä perhettä ratsastuskoulun 10 v. vuosipäivänä 21.5.2017. Hankimme tallille lämpömittarin ja 

kyltin Helenan ja Hatin silhuetilla. 

Jaoimme OUSA - Cup 2017 palkinnot pikkujouluissa. 

Päätimme hallituksen kanssa myöntää ainais/kunniajäsenyyden Petri Lopakalle, Niko Häikiölle ja Linda Ervastille 1.1.2018 alkaen. 

He toimivat edistäen seuran toimintaperiaatteita. Omalla esimerkillisellä käytöksellään he luovat hyvää yhteishenkeä ja iloisuutta 

seuran toimintaan. 

Joulukuussa vietimme pikkujouluja, joissa muistimme aktiiviseuralaisiamme, ratsastuksen opettajiamme ja Yrittäjäperhettä. 

  

 

 

 

 


