
Vuosi 2012 oli Oulunsalon ratsastajilla hyvä ja onnistunut. 

OUSA- Cup 2012 osakilpailut ovat ratkenneet ja voittajat ja sijoittuneet ovat ansaitusti saaneet 

palkintonsa.  Onnea voittajille ja sijoittuneille! 

Olemme järjestäneet tänä vuonna kahdeksat kilpailut, joista kahdet ovat olleet seuratason 

ratsastuskilpailuja. Tänä vuonna OUSA- cup pisteitä jaettiin junioreille ja senioreille erikseen. 

Ratsastajainliiton vuoden 2012 teemana on vapaaehtoisuus. Liitto lanseerasi valtakunnallisen 

vapaaehtoiskilpailun, jonka ideana oli kannustaa jäseniä mukaan seuratyöhön sekä tallilla tapahtuvaan 

talkootoimintaan.  

Seuroille ja talleille lähetettiin veloituksetta vapaaehtoispasseja, joihin seuran jäsenet ja tallin 

asiakkaat saivat merkitä omat vapaaehtoistehtävänsä. Jokainen tehtävä palkittiin pisteellä. Kilpailussa 

palkittiin kaikki passinsa palauttaneet diplomilla sekä eniten pisteitä keränneet vapaaehtoiset 

tuotepalkinnoilla ja matkalahjakorteilla. Eniten vapaaehtoispasseja keränneet seurat ja tallit palkittiin 

lisäksi 500 eurolla. Kilpailuun osallistui yhteensä 81 ratsastusseuraa ja tallia. Passeja palautti 

yhteensä 36 seuraa ja tallia ja kaiken kaikkiaan 624 talkoolaista. 

Oulunsalonratsastajat Ry. osallistui myös vapaaehtoiskilpailuun, joissa meillä oli 40 talkoopassia ja joihin 

kertyi yhteensä huikeat 256 merkintää. Paljon siis keräsimme pisteitä ja olimme aivan kärkijoukoissa 

passinsa palauttaneiden kesken! 

Päätimme myös antaa rahallisen hyödyn ahkerille seuralaisillemme talkoopassi merkinnöistä. 500€ 

jaettiin merkintöjen mukaan joita voi käyttää kilpailuissa lähtömaksuihin tai ratsastus tuntien 

maksamiseen, tallityöntekijällä olevan listan mukaan! Muistakaahan käyttää etunne vuoden 2012 loppuun 

mennessä! Diplomit ja srl: n tuotepalkinnot, jotka arvoimme passinsa palauttaneiden kesken on jaettu 

Halloween kisoissamme. Kiitos kaikille reippaille seuralaisillemme. 

Veera Kivistö myös teki kilpailupäivinä haastatteluja aina muutamalle kilpailijalle, jotka tuli kaikkien 

luettavaksi seuramme sivuille. Palkitsimme ahkeria talkoolaisia ja arvoimme kisapäivän talkootyöläisen, 

unohtamatta päivän kisaheppaa!  Näitä myös jatkamme ensivuonna. 

Myös ”kisakuulumisia” seuramme edustajista olen pyrkinyt seuran sivuille laittamaan, ja niitä voi 

edelleen laitella tulemaan, jotta saamme kaikki niitä lukea. 

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

Jokaiseen kouluratsastus kilpailuun osallistui vähintään 30 kilpailijaa ja esteratsastus kilpailuihin 

parhaimmillaan lähes, 50 ratsukkoa.  

Tänä vuonna myös olemme saaneet viisi hienoa OUSA:n raviohjelmaa 2012. Riina Kiljander ja Henna 

Myllys ovat niitä miettineet ja tehneet! On hienoa huomata kuinka on palava halu tehdä ja pohtia 

kaikentasoisia kouluohjelmia meidän kaikkien iloksi. Tiedänpä senkin että raviohjelmaamme on käytetty 

muiden seurojen kilpailuissa, joten kylläpä ne ohjelmat ovat onnistuneet! Iso kiitos Riinalle ja Hennalle! 



Järjestimme myös estesuunnittelu kilpailun, johon saimme upeita este kokonaisuuksia. Voittaja 

kokonaisuus myös toteutettiin ja ensivuoden maalaustalkoissa toteutamme luultavasti myös muitakin 

kokonaisuuksia!  

Seuran sivuilta ja tallin ilmoitustaululta löytyy myös ohjeistus ” Miten toimin kisoissa” Tällä halusimme 

kaikille jakaa tietoa miten täytyy toimia kilpailupäivänä tallilla.  

Kilpailupäivät ovat monesti meille ”konkareille” kiireisiä ja olemme kiinni toimihenkilö tehtävissämme. 

Emme välttämättä ehdi, vaikka haluaisimmekin ohjeistamaan kaikkia uusia kilpailijoita miten tulee toimia 

kilpailupäivänä missäkin tilanteessa! Toivottavasti kaikki lukevat sen ajatuksella ja kysyvät kuitenkin 

rohkeasti jos joku asia ohjeistuksessa mietityttää!  

Järjestimme myös arpajaiset syyskuun estekisojemme yhteydessä! Saimme hienoja palkintoja, joista 

kiitos kuuluu niitä lahjottaneille tahoille! Kiitos Riinalle arpajaisten järjestämisestä, tulevana vuonnakin 

pidämme arpajaiset. 

Kaikissa kilpailuissa olleena sain ilokseni huomata, kuinka paljon osallistujat silmiin nähden kokivat niitä 

hienoja onnistumisia kilpailuissa. Oli myös paljon ensikertalaisia jotka jännittyneinä lähtivät 

suorituksensa, mutta yleensä hymyssä suin ja iloisina suorituksestaan palasivat radalta. Ainahan kilpailu 

tilanteessa ei voi onnistua täydellisesti, eikä se ole tarkoituskaan.  

Kaikilla kilpailu- ja tallitoimikuntalaisilla onkin halu saada järjestetyksi seuralaisille mahdollisuus päästä 

kokeilemaan kilpailemisen ilo, tämän niin rakkaan harrastuksen parissa. 

Toivottavasti kaikki uskaltavat rohkeasti tulla kokeilemaan kilpailemista seuran omissa kilpailuissa ensi 

vuonnakin, vaikkapa niillä tutuilla ratsastuskoulun hevosilla.  

Ratsastuskoulun hevosten päätyöhän on kuitenkin ratsastuskoulun oppilaiden ratsuina toimiminen 

ratsastustunneilla, opettaa ratsastuksen saloihin niin aloittelijoita kuin jo pidemmälle edenneitä 

oppilaita ja siinähän tallin hevoset ovat mitä parhaimpia. 

Perinteisesti jaoimme kilpailuissa myös tsemppi - ja tyylikkäin suoritus palkintoja. Ensivuonna uutuutena 

seurallamme on omat tyylikkäin suoritus pystit lajitunnuksin! Alamme myös pitämään omaa taulukkoa 

tyylikkäin suorituksista. 

Meillä oli myös teema- kilpailuja, ei niin paljon kuin edellisvuonna mutta olihan niitä: Kouluratsastus 

kilpailuissa arvotut ratsukot sekä jo perinteeksi muodostuneet Halloween - kilpailut olivat varmasti 

jälleen yksi vuoden huipentuma.  

Hyvä yhteistyö Helenan, Karin ja ratsastuskoulun kanssa mahdollistivat onnistuneet kilpailupäivämme 

läpi vuoden. 

Joulukuisten estekilpailuiden yhteydessä vietimme myös pikkujouluja, joissa Joulupukkikin piipahti 

meitä ilahduttamassa. 

 

 

 

 

 



Myös 2013 vuodelle pystymme järjestämään kahdeksan osakilpailua. 
 

Seuratason kilpailuja järjestämme kahdet, jolloin ne ovat yleensä päiväkisat ja silloinhan tallilla ei ole 

normaaleja tunteja. Sen on mahdollistanut hyvä yhteistyö Helenan ja ratsastuskoulun kanssa, kiitos 

siitä. 

Muut järjestämämme kilpailuthan ovat iltakilpailuja, avoinna Oulunsalon ratsastajien edustajille ja jotka 

alkavat tuntien jälkeen. Olemmekin tulleet siihen ratkaisuun että kahdet seurakilpailut vuodessa ovat 

riittävät.  Näin saamme kilpailujen päättymis- ajankohdan pysymään sietorajan sisäpuolella, eivätkä 

kilpailut veny suhteettoman myöhään yöhön. Sillä osallistujia kilpailuihin on paljon, jo pelkästään 

ratsastuskoulun tunneilla käyvät ratsastajat tuovat paljon osallistujia. Tulemme järjestämään kahdet 

Drive-Inn esteratsastuskilpailut ja kouluratsastuskilpailuissa tulee olemaan ryhmäratsastus luokkia. 

Kilpailu päivät ovat sovittu Helenan kanssa lauantaille sen vuoksi että hevoset saisivat pitää ansaitun 

lepopäivänsä sunnuntaina ja seuraavan viikon tunnit voisivat pyöriä normaalisti ilman että jollakin 

hevosella lepopäivä olisikin viikolla jonakin päivänä. 

Ilman seuralaisten hyvää talkootyö panosta kilpailupäivinä, eivät kilpailut toimisi. Minusta onkin ollut 

hieno huomata kuinka kaikki tekevät omat talkootehtävänsä niin tunnollisesti joka kerta, joskus jopa, 

enemmänkin kuin on pyydetty. Iso Kiitos kuuluu kaikille teille. Maalaus talkoot on myös joka vuosi 

pidetty, jotta kilpailuissa olisi upean värisiä puomeja. 

Tulevana vuonna otamme käyttöön myös OUSA:n oman talkoopassin, johon idean sain SRL:n 

vapaaehtoiskilpailusta. Talkoopassi ja ohjeet onkin nähtävänä sivuillamme omassa osiossaan. Talkoopassi 

otetaan käyttöön heti ensimmäisissä kilpailuissamme ja toivonkin että näin saamme myös lisää aikuisia 

talkoilijoita kilpailuihimme. 

Seurassamme on kilpailutoimikunta joka valmistelee ja suunnittelee kaikki vuoden kilpailut ja ilman 

tätä porukkaa ei olisi yhtäkään seuran järjestämää kilpailua. Iso kiitos kaikille kilpailutoimikuntalaisille 

taas menneestä onnistuneesta vuodesta! Jokaisessa kilpailussa on kilpailunjohtaja joka huolehtii 

kaikista päivään kuuluvista asioista, yhteistyössä kilpailutoimikunnan kanssa. Kilpailut tarvitsevat 

valmisteluja ennen ja jälkeen kilpailu päivien. Jos haluaisit tulla mukaan kilpailu toimikuntaan niin minuun 

voi ottaa yhteyttä tuijaluomala@gmail.com Kaikki uudet on tervetulleita mukaan! 

 

Tallitoimikunta huolehtii aina kilpailupäivinä että paikalla on myös runsas puffetti, joka onkin ollut 

hyvinkin suosittu. Tallitoimikunta on myös maalaustalkoissa aina mukana tarjoten ahkerille talkoolaisille 

suuhun pantavaa.  Jos haluaisit tulla mukaan tallitoimikuntaan niin ota yhteyttä Anneen 

anne.kiljander@elisat.fi Kaikki uudet on tervetulleita mukaan!  

Kilpailutoimikunta & tallitoimikunta tulee pitämään ensivuoden alussa ”info tilaisuuden” missä kerrotaan 

enemmän toiminnasta! Tervetuloa mukaan kaikki seuran toiminnasta kiinnostuneet! Näin pääset mukaan 

vaikuttamaan ja tuomaan omia ideoita esille! 

Kuten varmaan moni onkin huomannut, seurallamme on myös oma estetuomari Henna Myllys, hän onkin 

tuomaroinut jo useissa kilpailuissamme. Seuran nettisivuista huolehtii Sarianna Kymäläinen ja minä Tuija 

Lindahl-Luomala. Seuralla on myös ”Ratamestari” ohjelma, johon Petri Patronen on perehtynyt ja on 

tehnyt myös ratoja ohjelmalla ja ollut vastuussa radanrakennuksesta kilpailupäivänä. 
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Ratsastuskoulun hevosilla on käyty myös kilpailemassa muuallakin seura- ja alue-kilpailuissa. Se on 

kuitenkin pitkä prosessi saada onnistumaan niin ettei se rasittaisi muita hevosia liian paljon, koska  

kilpailuthan ovat yleensä sunnuntaina, hevosten lepopäivänä ja hevosten päätyöhän on ratsastuskoulun 

tunneilla ratsuina toimiminen. 

Muualle kilpailemaan pääsemisenhän päättää Helena, ratsastuksenopettajien kanssa yhteistyössä.  

Varmasti myös jatkossa tullaan silloin tällöin näkemään ratsastuskoulun ratsukoita muuallakin 

kilpailuissa.  

2012 Seuraamme edustamassa tallin hevosilla on ollut Laura Mattila – Catleen van de Kroon ja Elina 

Tolonen – Unicum. 

Haluan vielä muistuttaa että se miksi haluamme järjestää kilpailuja ja seuralaisemme jaksavat 

pitkiä kisapäiviä hymyssä suin, on meidän paras ystävämme hevonen ja niiden parissa puuhaaminen. 

Siksi haluaisinkin että seuraavan kerran kun menet tallille niin rapsuttele ja kuiskuttele sille 

”ystävällesi” isot kiitokset, sen ne ovat kaikki ansainneet! 

Toivonkin kaikille oikein hyvää joulun odotusta ja Onnea ensivuodelle! 

– Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Tuija Lindahl - Luomala- 

 

 

 

 

 

 


