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1. YLEISKATSAUS VUODEN 2018 TOIMINTAAN 
 

Kymijoen Ratsastajat ry:n (vuoteen 2006 asti Ratsastusseura Hirnakat ry) tarkoituksena on edistää            

ratsastusharrastusta seuran toiminta-alueella järjestämällä erilaisia tapahtumia, koulutusta, kilpailuja sekä         

koordinoimalla valmennustoimintaa. Vuosi 2018 oli Kymijoen Ratsastajat ry:n 18. toimintavuosi.  

 

Toiminta jatkui vuonna 2018 aktiivisena, seuran toimintasuunnitelman ja -vision mukaisesti.  

 

Vuosi 2018 oli monipuolisen toiminnan vuosi - seura järjesti useita kilpailuja, koulutuksia ja matkoja              

jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Toiminnassa pyrittiin huomioimaan mahdollisimman kattavasti eri          

ikäiset ja eri tavoilla harrastavat jäsenet. Heppakerho aloitteleville hevosharrastajille toimi Lehtoharjun           

tilalla, ja jo kokeneemmille tarjolla oli esimerkiksi olympiaratsastaja Elmo Jankarin valmennusta. 

 

Seura jatkoi Anjalan kentän ja varastotilojen vuokraamista Kouvolan kaupungilta. Vuoden 2018 kaikki            

kilpailut järjestettiin Anjalassa. Kilpailuja järjestettiin yhteensä seitsemät. Alkuvuodesta perustettu uusi          

kisatoimikunta houkutteli toimintaan mukaan uusia jäseniä, ja kisoja päästiin järjestämään hyvällä           

talkoomiehityksellä. 

 

Seura näkyi ja kuului aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Seuran facebook-sivuilla on jo 592 tykkääjää,              

ja seuran vuonna 2016 perustetulla Instagram-tililläkin 395. 

 

Suomen Ratsastajainliiton vuoden 2018 teema oli Reilu Peli, ja KJR osallistui teeman mukaiseen Yhtä jalkaa               

kiusaamista vastaan -kampanjaan. Kampanjan yhteydessä selvitettiin seuran toimintalinjassa määriteltyjen         

arvojen toteutumista seuran toiminnassa, ja kuinka ne vastaavat jäsenten arvomaailmaa. Hyvät käytöstavat            

ja yhteishenki nousivat kyselyssä erityisesti esille. Kampanjan mukaisesti jäsenistön keskuudesta valittiin ja            

palkittiin Reilu Ratsastaja ja Reilu Toimija. 
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2. SEURAN JÄSENISTÖ JA TOIMINTA-ALUE  
 

Seuraan kuuluu noin 140 jäsentä. Seuran kotipaikka on Kouvola. Jäsenistö koostuu pääasiassa Keski- ja  

Pohjois-Kymenlaakson alueella asuvista ratsastajista ja hevosharrastajista.  

 

Yhteistyötä tehdään mm. paikallisten talliyrittäjien, ratsastusseurojen, Nuorisokeskus Anjalan 

ja Kouvolan kaupungin kanssa. 

3. SEURAN HALLINTO 
 

Seuran johtokunnan puheenjohtajana toimi Soile Hupli. 

 

Johtokunta kokoontui 9 kertaa vuoden 2018 aikana. 

 

Johtokunta v. 2018: 
 

Soile Hupli puheenjohtaja 

Maare Paljakka varapuheenjohtaja 

Katri Jussila sihteeri 

Jenni Suhonen jäsensihteeri 

Krista Heikkilä  

Kirsi Sippu  

Saara Jussila  

Satu Seppälä  

 

 

Johtokunnan vastuualueet: 

● jäsenasiat ja kilpailuluvat: Jenni Suhonen 

● rahastonhoitaja: Krista Heikkilä 

● SRL:n yhteyshenkilö: Jenni Suhonen 

● tiedotus: Krista Heikkilä 

● valmennusvastaavat: Kirsi Sippu ja Jenni Suhonen 
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● kalustovastaavat: Saara Jussila 

● buffetti: Maare Paljakka 

● nuorisovastaavat: Maare Paljakka, Krista Heikkilä ja Jenni Suhonen 

● näyttelyvastaava: Jenni Suhonen 

● kisavastaavat: Kirsi Sippu ja Saara Jussila 

● kansliavastaava: Satu Seppälä 

● ratsastusmerkit: Jenni Suhonen 

● seuran toiminnantarkastaja: Kari Pakkanen 

 

4. TIEDOTUSTOIMINTA 
 

Seuran sääntöjen mukainen tiedotuskanava oli v. 2018 seuran kotisivut (www.kymijoenratsastajat.net).          

Seuran toiminnasta ja tapahtumista ilmoitettiin lisäksi seuran Facebook-sivustolla ja Instagram-tilillä.          

Facebook-sivut ovat osoittautuneet tehokkaaksi viestintäkanavaksi jolla tavoitetaan hyvin myös sellaiset          

tapahtumista ja kilpailuista kiinnostuneet, jotka eivät ole seuran jäseniä. Instagram-tili on todettu            

tehokkaaksi etenkin nuorisojäsenistön tavoittamisessa. 

 

Seuran kotisivuilta löytyvällä palautelomakkeella tuli vuoden aikana 13 vastausta. Palautetta käytetään           

kilpailujen ja tapahtumien edelleen kehittämiseen. Palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista, mutta myös            

hyviä kehitysehdotuksia on saatu ja niihin reagoitu mahdollisuuksien mukaan. 

 

Syksyllä toteutettiin syyskokouskutsun mukana jaetulla nettilomakkeella Reilun Pelin kysely, jossa          

selvitettiin seuralaisten mielipidettä seuran arvoista ja niiden toteutumisesta. Samalla sai ehdottaa           

kiusaamisen vastaisen kampanjan Reilu Ratsastaja - ja Reilu Toimija -tunnustusten saajia. Kyselyyn            

vastanneita oli 14. Tärkeimmiksi arvoiksi koettiin käytöstavat ja ihmisten ja eläinten hyvä kohtelu, iloinen              

yhdessä tekeminen ja yhteishenki, sekä yhteistyö ja yhteisöllisyys. Kyselyn yhteenvetona saatiin todeta, että             

seuran asettamat arvot toteutuvat toiminnassa hyvin ja heijastavat jäsenten arvomaailmaa. 
 

5.  SEURAN TOIMINTA 
 

Seuran sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin     

19.3. Porukkatalolla Kouvolassa. Kokouksen    

aluksi kuultiin eläinlääkäri Anna Lehdon luento      

hevosen ensiavusta. 

 

Kokouksessa palkittiin Kymijoen Ratsastajat ry:n     

vuoden 2017 rankingin kolme parasta. Rankingin      

voitti Ella Ukkola 30 pisteellä, toiseksi sijoittui       

Liida Lehtonen 27 pisteellä ja kolmanneksi Jaana       

Hohti 20 pisteellä. Kokoukseen osallistui 13      
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jäsentä. 

Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Porukkatalolla 22.11. Kokouksen aluksi eläinlääkäri Anna Lehto          

luennoi kokousyleisölle hevosen kivusta ja hyvinvoinnista. Kokoukseen osallistui 27 jäsentä. Kokouksen           

yhteydessä palkittiin:  

● seuramestarit kouluratsastuksessa: 

o Juniorit: 

1. Anni Ahola 

2. Essi Marttila 

3. Isla Pöyhönen 

o Seniorit: 

1. Maria Sell 

2. Peppi Niemi 

o 3. Laura Reponen 

● seuramestarit esteratsastuksessa: 

o Juniorit: 

1. Ella Ukkola 

2. Aino Jäppinen 

3. Pinja Pöyhönen 

o Seniorit: 

1. Jaana Hohti 

2. Peppi-Emilia Salmi 

3. Marika Luusuaniemi 

● nuorten hevosten aluehallimestaruuspronssi esteratsastuksessa: Maria Sell 

● nuorten hevosten aluemestaruushopea kouluratsastuksessa: Jaana Hohti 

● pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä seuran hyväksi: Satu Seppälä 

● menestyksestä 6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailussa: Kekkonen (kasv. &       

om. Jaana Hohti) 

● nuoret kisatalkoolaiset 

● Reilu Ratsastaja Essi Marttila 

● Reilu Toimija Kaisu Marttila 

 

5.1. KILPAILUTOIMINTA 
 

Kymijoen Ratsastajat järjesti vuonna 2018 useita 1-tason koulu- ja esteratsastuskilpailuja.  

 

1-tason kilpailuja järjestäessään KJR pyrkii ottamaan huomioon seuraan kuuluvat eritasoiset ratsastajat.           

Esimerkiksi helpoimmat luokat ovat avoimia myös aloitteleville ratsukoille avustajan kanssa. 
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Kilpailukausi 2018 avattiin Anjalassa 1-tason kouluratsastuskilpailuilla 26.5. Kaikkiaan kilpailuja järjestettiin          

neljät kouluratsastuksessa ja kolmet esteratsastuksessa. Kilpailuissa järjestettiin Suomenpienhevoscupin ja         

alueen seurojen yhteistyössä järjestämän Friends 4 Cupin osakilpailuja. Lähtöjä kilpailuissa oli yhteensä 275. 

 

Kauden aikana siirryttiin käyttämään tulosseurantaa Equipe Online -palvelussa, joka oli toivottu muutos niin             

kilpailijoiden kuin yleisönkin kannalta. Equipe Online mahdollistaa tulosten reaaliaikaisen seuraamisen          

kilpailun aikana. 

 

Kauden alussa hankitut uudet, helppokäyttöisemmät 20 x 60 m kouluaidat mahdollistivat myös ns. pitkän              

radan ohjelmien ratsastamisen koulukilpailuissa. Näitä otettiinkin mukaan useiden kilpailujen         

luokkavalikoimaan ja uudistus otettiin hyvin vastaan. 

 

Kisatoimikunta 

 

Uusi kilpailutoimikunta aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa Kirsi Sipun aloitteesta. Kiinnostuneita           

etsittiin avoimella haulla ja mukaan toimikuntaan lähti useita johtokunnan ulkopuolisia, niin juniori- kuin             

seniorijäseniä. Kisatoimikuntalaisten ohella kesän kilpailuissa talkoisiin osallistui paljon muitakin jäseniä,          

etenkin ilahduttavan paljon nuoria. Talkoolaisten jaksamiseen panostettiin tarjoamalla lämmin ruoka ja           

paremmalla työvuorosuunnittelulla, ja tämä osoittautui hyväksi käytännöksi. Kauden päätöskilpailujen         

jälkeen Nuorisokeskus Anjalan saunalla järjestettiin talkoolaisille virkitysilta. 

 

Suomenpienhevosten estemestaruudet 

 

Alkuperäisen järjestäjän peruttua kilpailut seura otti järjestääkseen suomenpienhevosten        

estemestaruuskilpailun 20.7. järjestettyjen estekilpailujen yhteydessä. Haastavissa sadeolosuhteissa       

käydyissä kilpailuissa senioreiden mestaruuden voitti ratsukko Satu Viholainen - Totemimmi (Hämeen           

Urheiluratsastajat ry) ja junioreiden mestaruuden Mimmi Tikka - Kukan Pirske (Ratsuryhmä ry). 
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Seuramestaruuskilpailut 

 

KJR:n seuramestaruuskilpailut ja samalla kilpailukauden     

päätöskilpailut järjestettiin Anjalan kentällä 26.8. ja 22.9. 

 

26.8. olivat vuorossa koulumestaruudet, kisoissa oli neljä       

luokkaa ja yhteensä 41 lähtöä, tuomarina toimi Katri Rantanen.         

Junioreissa kolme parasta olivat Anni Ahola, Essi Marttila ja Isla          

Pöyhönen ja senioreiden mitalikolmikko oli Maria Sell, Peppi        

Niemi ja Laura Reponen.  

 

22.9. kilpailtiin estemestaruuksissa. Kisoissa oli viisi luokkaa ja        

yhteensä 31 lähtöä. Tuomarina oli Sari Laiho ja ratamestarina         

Sirpa Aalto. Junioreiden mitalikolmikko oli Ella Ukkola, Aino        

Jäppinen ja Pinja Pöyhönen, ja senioreiden Jaana Hohti,        

Peppi-Emilia Salmi ja Marika Luusuaniemi. 

 

Kuvassa Ella Ukkola - Gaydora 

Aluemestaruudet 

Kaakkois-Suomen aluejoukkuemestaruuksissa seuralla ei ollut edustusjoukkueita vuonna 2018.        

Henkilökohtaisia mestaruusmitaleja tuli kaksi; kevään aluehallimestaruuksissa nuorten hevosten        

estepronssia ratsukolle Maria Sell - Mighty Ruler, ja syksyn aluemestaruuksissa nuorten hevosten            

kouluratsastushopea ratsukolle Jaana Hohti - Kekkonen. 

 

Koppirahat 

Seura maksaa 2- ja 3-tason (entinen alue- ja kansallinen taso)          

kilpailuissa hyväksytyn suorituksen saaneille koppirahaa 10      

euroa/ kilpailupäivä sekä osallistuu hyväksytyn tuloksen 3-tasolla       

kilpailuissa saavuttaneille A- luvan maksuun. Johtokunnan      

päätöksellä vuonna 2018 A-luvan palautus säilytettiin ensisellä       

tasolla: kahdesta 3-tason (entinen kansallinen taso) sijoituksesta       

maksetaan kilpailulupa kokonaan, yhdestä sijoituksesta puolet      

luvan hinnasta. Koppirahoja maksettiin kilpailukauden 2018      

suorituksista kuudelle kilpailijalle yhteensä 190 euroa. A-luvan       

palautustuen hakijoita ei ollut. 

 

Onnea voittajille, sijoittuneille ja kaikille muille kilpailijoille!       

Kiitokset myös kisojen toimihenkilöille, jotka tekivät suuren       

työn ja mahdollistivat kisojen järjestämisen. 

 

 

Sen minkä pienenä oppii, sen vanhana taitaa. Maria        
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opettelemassa toimihenkilötehtäviä. Kuva Jenni Suhonen 

 

5.2 NÄYTTELYTOIMINTA 

 
Perinteisen suomenhevosten show-näyttelyn osalta KJR yhdisti      

vuonna 2018 voimansa Suomenpienhevosyhdistyksen kanssa.     

Show-näyttely järjestettiin Kouvolan raviradalla 12.8. samaan      

aikaan hevostaitopäivän kanssa. Runsasta osallistujajoukkoa     

arvostelivat kahdessa kehässä tuomarit Marianna Paavolainen      

ja Sohvi Kivivuori. Näyttelyn parhaaksi 50 osallistujan joukosta        

valikoitui pienhevosori Merimaan Ruhtinas (kuvassa), joka oli       

myös vuoden 2017 KJR:n näyttelyn voittaja. 

 

 

 

 

 

Näyttelyssä jaettiin KJR:n kiertopalkinnot: 

● Paras ori: Merimaan Ruhtinas (lahj. Kouvolan Ratsastajat) 

● Paras ruuna: Wiljame (lahj. Black Equus, Laura Reponen) 

● Paras tamma: Kukan Pirske (lahj.  Kymen-Karjalan Hevosenomistajat ry) 

● Paras veteraani: Vinhan Vire (lahj. Menohepo, Heidi Alanko) 

● Paras 1-3v tamma: Hagelundin Fiona (lahj. HS-talli, Hanna Skippari) 

● Paras 1-3v ori/ruuna: Merimaan Valtti (Sumiaisen muistopokaali, lahj. Jaana Hohti) 

● Paras varsallinen tamma: Villin Viettelys (Nöppösen muistopokaali, lahj. Jenni Suhonen) 

● Paras maitovarsa: Tintin Tellervo (lahj. Lammin tila, Viivi Honkimaa) 

5.3 KJR-RANKING 
 

Kymijoen Ratsastajat ry haluaa kannustaa jäseniään      

kilpailutoiminnassa. Seura pitää kilpailijoiden    

kisatulosten pohjalta ranking-listaa. Parhaimman    

ranking-tuloksen saanut saa kiertävän    

ranking-pokaalin. Pisteet ovat ratsukkokohtaisia ja     

niitä kertyy kaikilta kilpailutasoilta voitoista,     

sijoituksista ja hyväksytyistä suoritusta kilpailun tason      

mukaisen kertoimen mukaan. 

 

KJR-Ranking 2018: 

1. Peppi-Emilia Salmi - Melukylän Mersu 49 p.                  Kuvassa Peppi-Emilia Salmi - Melukylän Mersu 

2. Jonna Pitkänen - Cinderella 26 p. 

3. Jaana Hohti - Kekkonen 20 p. 
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5.4 VALMENNUS 

KJR tukee jäsentensä valmentautumista järjestämissään valmennuksissa. Valmennustukea voi saada seuran          

järjestämään avoimeen valmennukseen millä tahansa tallilla eikä valmentajarajoituksia ole.         

Valmennustukeen ovat oikeutettuja kaikki KJR:n täys- ja perhejäsenet jotka edustavat seuraa.           

Valmennustuki kattaa tilavuokran (kenttä- tai maneesimaksu tai esimerkiksi maastoesteradan vuokra, tuki           

max. 10 e/ratsukko, sen ylittävän osuuden maksaa ratsastaja itse). 

Syksyllä 2017 toteutetun valmennustukikyselyn tulosten perusteella valmennustuki päätettiin laajentaa         

vuodelle 2018 koskemaan tilavuokraa myös muiden järjestämissä valmennuksissa. Tätä tukea jäsen voi            

kuitteja vastaan hakea enintään 50 e/kalenterivuosi. Tukea myönnettiin kolmelle jäsenelle hakemusten           

perusteella. Uusi tukimuoto ei ole vielä tavoittanut jäseniä, joten tiedotusta tarvitaan lisää. 

Seura järjesti Petri Tolmusen estevalmennuksia Anjalan kentällä kesäkaudella. 

Kansainvälisen tason kenttäratsastaja Elmo Jankari kutsuttiin Kouvolaan pitämään valmennusviikonloppua 

3.-4.11. Valmennukset pidettiin Ratsukeltin maneesissa ja esteryhmien lisäksi mukana oli myös 

kouluratsastusvalmennusta. 

 

 

 

5.5 KOULUTUS 

Vuoden 2018 sääntökoulutukset toteutettiin yhteistyössä Kouvolan Ratsastajien kanssa. Kevään         

ensimmäinen sääntökoulutus järjestettiin 14.2. Nuorisokeskus Anjalan tiloissa ja toinen Kouvolassa          

Porukkatalolla 10.3. Ensimmäinen sääntökoulutus oli suunnattu pääsääntöisesti jo aiemmin kilpailleille ja           

toinen koulutus, jossa käytiin läpi myös kilpailijan starttikurssin sisältö, vähemmän kilpailleille ja            

kilpauraansa aloittaville ratsastajille. KJR jatkoi hyväksi koettua käytäntöä, että sääntökoulutus on jäsenille            

sekä heidän huoltajilleen/avustajilleen (esim. hevosenhoitaja) ilmainen. Hyvällä sääntötuntemuksella        

varmistetaan sujuvat, turvalliset kilpailut kaikille osapuolille. 
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Kevätkokouksen yhteydessä 19.3. eläinlääkäri Anna Lehto luennoi hevosen ensiavusta. 

 

Luennon saaman hyvän palautteen vuoksi Anna Lehto kutsuttiin luennoimaan myös syyskokoukseen 22.11.            

Aiheena oli hevosen kipu ja hyvinvointi. 

 

Seuratoimijoista Kaisu Marttila osallistui hevoskerho-ohjaajan peruskoulutukseen Tampereella 21.1. 

 

 

5.6 NUORISOTOIMINTA 
 

Seuran nuorisotoiminnasta vastasi osaltaan nuorisojaosto. Jaostoon kuuluivat Ella Ukkola, Riina Lehtonen,           

Essi Marttila, Pinja Pöyhönen, Isla Pöyhönen, Helmi Paljakka, Eevi Paljakka, Nella Mäkelä, Iines Heikkinen,              

Laura Hinkkanen ja Meri Lehtonen. 

 

Seuran juniorijäsenet osallistuivat aktiivisesti seuran järjestämiin kilpailuihin sekä kilpailijoina että          

avustajina erilaisissa tehtävissä. 

 

Heppakerho järjestettiin Lehtoharjun tilalla alkuvuodesta 2018 ja mukaan ilmoittautui 12 innokasta, 

ikähaitarilla 7-11 vuotta. 14 kerhokertaa koostui leikeistä, teoriaosuudesta ja käytännön harjoittelusta. 

Kerholaiset pääsivät tutustumaan mm hevosen hoitoon ja varusteisiin, tallin erilaisiin töihin ja hevosen 

ruokintaan, eri hevosrotuihin sekä väreihin ja merkkeihin. 

 

Nuorisovaihtohanke 

 

Kansainvälinen nuorisovaihtohanke Erasmus+ sai alkunsa jo syksyllä 2016 kun syyskokouksessa päätetiin           

lähteä hankkeeseen mukaan. Vuonna 2018 jatkui erilaisten tapahtumien järjestäminen ja hankkeen           

suunnittelu. Nuoret olivat mukana myös loppuvuodesta 2017 alkaneessa Nuorten Akatemian ja           

Liikenneturvan Päätä itse!-nuorten liikenneturvallisuusprojektissa. Nuoret toteuttivat videon aiheesta        

hevonen liikenteessä, hoitaen itse kaiken käsikirjoituksesta editointiin asti. Video julkaistiin Nuorten           

Kouvolan YouTube-kanavalla helmikuussa 2018 ja on saavuttanut melkein 2000 näyttökertaa. Projektin           

rahoituksella nuoret hankkivat kuvauksia varten kameran, josta on iloa myös nuorisovaihdon toteutuksessa. 
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Helmikuussa 2018 hankkeen nuoret sekä aikuiset kokoontuivat Voikkaan nuorisotilalle ja paikalle tuli myös             

Nuorisokeskus Anjalasta kansainvälisen nuorisotyön koordinaattori Hanna Kemppainen. Hänen        

avustuksellaan ja pienien tehtävien kautta nuoria osallistettiin mm. kiinnostavien hankemaiden sekä           

tarkemman aiheen löytämiseen. Keväällä nuorten hankkeesta laitettiin ilmoitus kansainväliseen ryhmään,          

jonka kautta tulikin useita hyviä yhteistyöehdotuksia, ympäri Eurooppaa. Kohdemaaksi valikoitui          

Bosnia-Hertsegovina ja kesän aikana suunniteltiin yhteisiä oppimisprojekteja nuorisosyhmien välillä ja          

lähdettiin suunnittelemaan hankehakemuksen kirjoittamista sekä nuorisovaihtojen ajankohtaa. Hanna        

auttoi hankkeen kanssa kaikissa käytännön asioissa sekä myös hankehakemuksen kirjoittamisessa, joka           

jätettiin Opetushallitukselle ennen deadlinea, lokakuun alussa 2018. 

Yhtä aikaa hankkeen kirjallisen puolen kanssa nuoret osallistuivat lukuisiin tapahtumiin, järjestivät           

keppihevoskilpailuja ja talutusratsastuksia mm. Kuulas-taidetapahtumassa Kuusankoskella, Taiteiden yössä        

Kouvolassa, Anttilan raviradalla Valkealassa ja keppihevostyöpajan pitämisen Nuorisokeskus Anjalassa. 

 

Nuorisovaihtohanke pyydettiin näytille myös Kouvolan Ohjaamoon, jossa Jenni Suhonen kävi kertomassa           

seuran näkökulmasta, millaista kansainvälistä toimintaa nuorten kanssa voidaan tehdä. 

 

KJR:n nuorisoryhmällä oli jo alusta asti oma fb-ryhmä ja syksyllä 2018 perustettiin myös kansainvälinen              

ryhmä "of-course-my-horse -youthexchange", jossa hankkeen osapuolet saivat esitellä kukin itsensä ja tätä            

kautta tutustua toisiinsa jo etukäteen. 

 

Joulukuussa 2018 saimme mahtavia uutisia Opetushallitukselta, kun hankehakemus tuli hyväksyttynä          

takaisin ja hanke sai rahoitusta kaikkiaan 42 580 euroa. Nuorisovaihtojen ajankohta tarkentui Bosnian             

päähän juhannuksesta eteenpäin ja heidän vastavierailu Suomeen elokuun alkuun. Suunnittelukäynnit          

puolin ja toisin sovittiin helmi- ja maaliskuun loppuun. 

 

Suuri määrä työtunteja tuli täyteen joka ikisellä hankeryhmään kuuluvalla nuorella ja aikuisella, joten vuosi              

2018 oli ilo päättää hyvään tulokseen ja mahtaviin uutisiin hankkeen osalta. Kaikilla odotukset siintivät              

joululomalla jo tulevassa kesässä ja tulevissa nuorisovaihdoissa. 

 

5.7 MUU TOIMINTA 
 

Jäsenten toivoma matka Hevoset-messuille Tampereelle järjestettiin 7.4. Bussimatkassa mukana oli          

yhteensä 31 osallistujaa, joista 13 seuran jäseniä. Messumatka oli etenkin nuorison suosiossa. 

 

Jäsenen aloitteesta toteutettiin myös tutustumiset     

Harjun Oppimiskeskuksen ratsastussimulaattoriin.   

3.5. ja 14.5. järjestettyihin simulaattori-     

valmennuksiin osallistui yhteensä 9 ratsastajaa,     

joista 8 seuran jäseniä. Kuljetukset Harjuun      

toteutuivat kimppakyydeillä. 

 

Kuukson maneesilla järjestettiin irtohypytyksiä    

nuorille hevosille ja poneille. 

Kuva Essi Pasanen 
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Hevostaitopäivä järjestettiin Kouvolan raviradalla    

12.8. yhteistyössä Kouvolan raviradan, Kouvolan     

seudun ravinuorten, Kouvolan Ratsastajien ja SRL      

Kaakkois-Suomen aluejaoston kanssa. Kaikille    

avoimessa ilmaistapahtumassa pystyi suorittamaan    

SRL:n hevostaitomerkkejä sekä tutustumaan hevosiin     

ja hevosharrastukseen, ja esimerkiksi    

ravikilpailutoimintaan. Kävijöitä tapahtumassa   

arvioitiin olleen noin 400 sateisesta säästä huolimatta.       

Hevostaitomerkkejä suoritettiin 6 kpl. Raviradan     

varikkoalueelle oli kasattu kymmenen rastin rata,      

jossa oli tarjolla tietoa ja tekemistä niin ratsu- kuin         

ravihevosten ja -ponien maailmasta. Paikalla oli      

poneja joita sai harjata ja rapsuttaa, ja myös raviponin         

kärryille pääsi kokeilemaan miltä ajaminen tuntuu.      

Raviradalla järjestettiin samaan aikaan    

suomenhevosten show-näyttely KJR:n ja    

Suomenpienhevosyhdistyksen toimesta, ja hevosten    

lisäksi myös koirat esiintyivät näyttelykehissä     

Kaakkois-Suomen Vinttikoirakerhon match show’ssa.  

Hevostaitopäivän mainos, suunnittelu Viivi Honkimaa 

 

 

Matka Tallinn International Horse Show’hun järjestettiin 5.-7.10. 20 matkustajalle varattu kiintiö myytiin            

loppuun ja laiva oli lastattu innokkailla hevosihmisillä, kun perjantaina seilasimme Silja Europalla halki             

Suomenlahden. Lauantaipäivä kului kokonaan Tallinnan Saku-hallilla kansainvälisiä kilpailusuorituksia        

seuraten ja expoalueella shoppaillen. Paluu Suomeen tapahtui sunnuntaina. 

 

Kymijoen Ratsastajat organisoi perinteisesti hevosten haun Kouvolan joulunavauskulkueeseen. 24.11.         

kulkueeseen osallistuttiin 6 hevosen ja ponin voimin. Jouluasuun sonnustautuneiden ratsastajien ja           

hevosten mukana olo lisäsi kulkueen jouluista tunnelmaa. 

 

Seura oli mukana esittelemässä toimintaansa ja hevosharrastusta hyvinvointimessuilla Elimäen koululla          

13.12. yhdessä Koivukaaren Ponitallin kanssa. 

 

Jäseniä kannustettiin panostamaan ratsastuksen oheisliikuntaan kilpailulla, jossa kerättiin merkintöjä         

vähintään puoli tuntia kestäneistä liikuntasuorituksia 1.5.-15.12. välisenä aikana. Eniten merkintöjä keräsi           

Jaana Hohti, peräti 224 kpl! 

 

6. TALOUS 
 

Seuran talous säilyi vakaana v. 2018. Kouvolan kaupunki myönsi seuralle 2977  € toiminta-avustusta.  

Seura on velaton ja sen maksuvalmius on hyvä. 
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7. KYMIJOEN RATSASTAJAT KIITTÄÄ SEURAAVIA TAHOJA JA YRITYKSIÄ SAAMASTAAN         

TUESTA JA HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2018: 
 

Kouvolan kaupunki 

Nuorisokeskus Anjala 

Pesutupa Emma  

Estepaja  

Suomen Ratsastajainliitto (SRL) 

Kaakkois-Suomen Aluejaosto (SRL) 

Kouvolan Ravirata 

Kouvolan seudun ravinuoret 

Kouvolan Ratsastajat 

Suomenpienhevosyhdistys 

Kymen Seudun Osuuskauppa 

 
 

Yhteystallit: 

Kuukson maneesi 

Lehtoharjun tila 

Ratsukeltti 

Lammin tila 

Toivolan Kotipiha 

Koivukaaren Ponitalli 
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