
Oulunsalon ratsastajat ry. 

        Toimintakertomus 2015 

Yleistä 

Oulunsalon ratsastajin jäseniä oli vuoden lopussa 163 kpl. Näistä kpl oli seniorijäseniä 75  ja  86 junioreita.  

2 kunniajäsen Tarja & Veikko Pirnes 

Kilpailut 

Vuonna 2015 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. 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.  

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.  

Linda Ervasti 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. 

2-tason (Aluetason) kilpailuissa seuraamme edusti muutama ratsukko . Laura Mattila & Catleen voittivat 

esteratsastuksen Junioreiden Pohjois-Suomen mestaruuden , onnea! 1- tason kilpailuissa OUSA:n  

yksityisratsukoiden edustajia oli myös mutamia, niin kotikisoissa kuin muuallakin. 

Jaoimme myös OUSA- Cup 2015 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 vanhemmillta lahjoituksia, kiitos siitä. 

 

 

 

 

 



 

Muut tapahtumat 

Osallistuimme Suomen Ratsastajainliiton kilpailuun” Vuoden ratsastusseurat 2014, teemalla ratsastuskoululaisen 

vuosi” 

Ratsastajainliiton vuoden 2014 Ratsastuskoululaisen teemavuoden kunniaksi kilpailussa painotettiin seuran ja tallin 

välistä yhteistyötä. 

Oulunsalon Ratsastajat Ry valittiin Pohjois-Suomen parhaaksi seuraksi 2014 

Palkinnoksi saimme 500€ rahapalkinnon ja hienon ruusukkeen sekä paras seura logon käytettäväksi sivuillamme. 

Palkintorahat tullaan käyttämään seuran toimintaan. 

SRL:n perusteet valintaamme on seuraavat: 

  

Oulunsalon Ratsastajat ry tarjoaa kaikenikäisille seuran jäsenille itselleen sopivan tavan  kehittyä ratsastus- 

ja hevostaidoissa. Toiminta painottuu ratsastuskoulun asiakkaisiin ja lähiseudun yksityisratsastajiin. Seura 

tarjoaa monipuolisesti kaikentasoisia kilpailuja ja tapahtumia kohderyhmälleen. Seuran nuorisotoiminta on 

omaa luokkaansa, siitä esimerkkeinä mm. kivakaveri -toiminta ja Ratsastajainliiton hyväntekeväisyyshanke 

vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi. Seuran toiminta kehittyy koko ajan. Seurassa on 

innokasta aktiivisuutta ja harrastustoimintaa koko elämänkaarella. 

 

Juhlistimme tätä saavutustamme OUSA:n iltapäivällä 27.6.2015, jossa tarjosimme seuralaisillemme kakkukahvit.  

Tapahtumassa oli myös mukana Petri kertoen kouluratsastuksesta ja niko tallimestarin työstään. Kivatkaverit 

suunnittelivat tapahtumaan myös oman esityksen. 

  

" Kaikki mukaan toimintaan, yksin ei jää kukaan, olen kiva kaveri kaikille "  

Kivakaveri toiminta on vakiinnuttanut paikkansa seuran toiminnassa.  Kiva kaveri 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 yhteensä 62 kaveria toiminnassa mukana, mahtavaa. He ovat pystyneet 

pitämään vuoden aikana 4 isompaa tapahtumaa tallilla sekä muutamia pienempiä tapaamisia. Pidimme myös 

ensimmäisen kivakaveri ”isomman” kokouksen jossa sovittiin toiminnan käytäntöjä. 

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! 

Järjestimme seuralaisillemme valokuvauskilpailun, jossa kaikki osallistujat myös palkittiin. 

Järjestimme seuralaisillemme kivakaveri logo kilpailun, jotta saamme heille omat ruusukkeet hankittua. 

Järjestimme OUSA-Cup nimikilpailun. (Meille esitettiin toive lisätä ns. ”Martta-Cup” OUSA-Cup kategoriaamme. 

Tulevana vuonna 2016 lisäämme uuden Cup- kategorian. ) 

Tilasimme seuratuotteita 

Tilasimme seinäkalentereita vuodelle 2016 

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



Saimme uuden  yhteistyökumppanin Fysikaalinen hoitolaitos Napteekki. 

Kivakaveri toiminnastamme tehtiin juttu  hevoset & ratsastus lehteen, juttu löytyy seuran sivuilta 

Rantalakeus lehti teki myös jutun ” Tallilla tulee hyvä fiilis 

Pidimme estekaluston kunnostus/maalaus talkoot. 

Järjestimme arpajaiset  maaliskuun estekisojemme yhteydessä.  Marraskuun koulukisojemme yhteydessä Oulun 

Hööks järjesti arpajaiset, kiitos kaikille arpajaisvoittoja lahjoittaneille tahoille.  Kirpputori pidettiin syyskuun 

estekisojemme yhteydessä.  

Muistimme ratsastuskoulua ja yrittäjä perhettä ratsastuskoulun 8 v. vuosipäivänä 21.5.2015 

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

ilahduttamassa. 

  

 

- Oulunsalon Ratsastajat Ry -  


