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1. YLEISKATSAUS VUODEN 2019 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 2019 oli Kymijoen Ratsastajat ry:n 20. toimintavuosi.  

 

Toiminta jatkui vuonna 2019 aktiivisena, seuran toimintasuunnitelman ja -vision mukaisesti.  

 

Vuosi 2019 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. Heppakerhoa järjestettiin yhteistyössä Toivolan Kotipihan ja            

Monthan Gårdin kanssa aloittelevien ja kokeneempien ryhmille. Valmennustoiminta pyöri valmennustuen          

ehdoin yhteistyötalleilla. 

 

Seura jatkoi Anjalan kentän ja varastotilojen vuokraamista Kouvolan kaupungilta. Vuoden 2019 kaikki            

kilpailut järjestettiin Anjalassa. Kilpailuja järjestettiin yhteensä kahdeksat. Edellisenä vuonna perustettu          

seuran 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 704 tykkääjää,              

ja seuran Instagram-tililläkin 514. 

 

Suomen Ratsastajainliiton vuoden 2019 teema oli Yhdessä, joka toteutuu myös KJR:n arvoissa. Positiivinen             

yhdessä tekeminen ja erilaiset jäsenet huomioon ottava, kaikille avoin toiminta johon on matala kynnys              

tulla mukaan, on kaiken lähtökohta. Ennakkoluulottomasti toimimme myös eri toimijoiden kanssa           

resurssien yhdistämiseksi - yhteistyössä on voimaa! 
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2. SEURAN JÄSENISTÖ JA TOIMINTA-ALUE  
 

Seuralla oli vuonna 2019 157 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 6 kertaa vuoden 2019 aikana. 

 

Johtokunta v. 2019 
 

Soile Hupli puheenjohtaja 

Kaisu Marttila varapuheenjohtaja 

Heidi Alanko sihteeri 

Jenni Suhonen jäsensihteeri 

Peppi-Emilia Salmi  

Johanna Mäkelä  

Saara Jussila  

Satu Seppälä  

 

Vastuualueet: 

● jäsenasiat ja kilpailuluvat: Jenni Suhonen 

● rahastonhoitaja: Krista Heikkilä 

● SRL:n yhteyshenkilö: Jenni Suhonen 

● tiedotus: Krista Heikkilä 

● valmennusvastaavat: Jenni Suhonen 

● kalustovastaavat: Soile Hupli 

● buffetti: Maare Paljakka 

Kymijoen Ratsastajat ry:n toimintakertomus 2019 



 

● nuorisovastaavat: Maare Paljakka, Jenni Suhonen ja Johanna Mäkelä 

● näyttelyvastaavat: Jenni Suhonen ja Peppi-Emilia Salmi 

● kisavastaavat: Saara Jussila ja Peppi-Emilia Salmi 

● kansliavastaava: Satu Seppälä 

● ratsastusmerkit: Jenni Suhonen 

● seuran toiminnantarkastaja: Kari Pakkanen 

 

4. TIEDOTUSTOIMINTA 
 

Seuran sääntöjen mukainen tiedotuskanava oli v. 2019 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 18 vastausta. Palautetta käytetään           

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

myös hyviä kehitysehdotuksia on saatu ja niihin reagoitu mahdollisuuksien mukaan. 
 

5.  SEURAN TOIMINTA 
 

Seuran sääntöjen mukainen kevätkokous pidettiin 20.2. Porukkatalolla Kouvolassa. Kokouksen aluksi          

kuultiin eläinlääkäri Anna Lehdon luento kilpahevosen rasitusvammoista. 

 

Kokouksessa palkittiin Kymijoen Ratsastajat ry:n vuoden 2018 rankingin kolme parasta. Rankingin voitti            

Peppi-Emilia Salmi hevosella Melukylän Mersu. Lisäksi nuorena nousijana huomioitiin Reilun Pelin           

ruusukkeella Sanni Saarinen. Kokoukseen osallistui 16 jäsentä. 

 

Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Porukkatalolla 13.11. Kokouksen aluksi Heli-Maija Vehkalahti         

kertoi Orivetin hevosklinikan toiminnasta. Kokoukseen osallistui 22 jäsentä. 

 

Syyskokouksen yhteydessä palkittiin: 

 

● seuramestarit kouluratsastuksessa: 

o Juniorit: 

1. Anni Ahola 

2. Julia Hovi 

3. Riina Lehtonen 
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o Seniorit: 

1. Jaana Hohti 

2. Peppi Niemi 

o 3. Maria Sell 

● seuramestarit esteratsastuksessa: 

o Seniorit: 

1. Erika Ahtiainen 

2. Maria Sell 

3. Neea Espo 

● pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä seuran hyväksi: Jenni Suhonen ja Saara Jussila 

● kisatalkoolaisista Emma Kujala, Taru Hupli, Meri Lehtonen, Topi Suhonen, Maria          

Suhonen  ja Krista Heikkilä 

● Jaana Hohti Kekkosella ratsastetusta aluekouluhallimestaruushopeasta 

● Minna Villikka Kuukson Justiinan menestyksestä 4-vuotiaiden suomenhevosten       

laatuarvostelussa (paras askellajihevonen) 

● pitkäaikaisesta hyvästä yhteistyöstä estetuomari Sari Laiho 

 

  

5.1. KILPAILUTOIMINTA 
 

Kymijoen Ratsastajat järjesti vuonna 2019 8 kpl 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. 

 

Kilpailukausi 2019 avattiin Anjalassa 1-tason kouluratsastuskilpailuilla 4.5. Kaikkiaan kilpailuja järjestettiin          

neljät kouluratsastuksessa ja neljät esteratsastuksessa. Kilpailuissa järjestettiin alueen seurojen yhteistyössä          

järjestämän Friends 4 Cupin osakilpailut este- ja kouluratsastuksessa. Lähtöjä kilpailuissa oli yhteensä 338. 

 

Kaudella 2019 jatkettiin hyväksi havaittua Equipe Online -tulospalvelun käyttöä kilpailuissa. Equipe Online            

mahdollistaa tulosten reaaliaikaisen seuraamisen kilpailun aikana. 

 

Kisatoimikunta 

 

Edellisenä vuonna toimintansa aloittanut kisatoimikunta jatkoi arvokkaana voimavarana kilpailujen         

järjestämisessä. Talkoolaisille perustettiin oma Facebook-ryhmä johon keskittyi talkoolaisten haku ja heille           

tiedottaminen kilpailuihin liittyvistä asioista. Syyskokouksessa palkittiin tuttuun tapaan ahkerimpia         

talkoolaisia. 
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Kilpailujen toimihenkilöitä työssään 

 

Seuramestaruuskilpailut 

 

KJR:n seuramestaruuskilpailut ja samalla kilpailukauden     

päätöskilpailut järjestettiin Anjalan kentällä 14.-15.9. 

 

Estemestaruuskilpailuissa 14.9. ratsastettiin yhteensä viisi     

luokkaa ja 31 lähtöä. Senioreiden seuramestaruus      

ratkottiin korkeudella 80 cm ja mitalikolmikkoon      

sijoittuivat Erika Ahtiainen, Maria Sell ja Neea Espo.        

Juniorimestaruuden mitaleita ei jaettu, sillä 70 cm       

mestaruusluokkaan osallistuneet juniorit eivät    

saavuttaneet hyväksyttyä tulosta. 

 

15.9. ratkottiin koulumestaruudet. Pitkässä kilpailupäivässä     

nähtiin kaikkiaan neljä luokkaa ja 54 starttia.       

Juniorimestaruuden kärkikolmikkoon Helppo C:1    

-ohjelmassa ratsastivat Anni Ahola, Julia Hovi ja Riina        

Lehtonen. Senioreiden mestaruusluokassa, Helppo B K.N.      

Special, mitalein palkittiin Jaana Hohti, Peppi Niemi ja        

Maria Sell. 

 

 

                                                                                           Kuvassa Anni Ahola - Black L’Amour 

Aluemestaruudet 

Kaakkois-Suomen kouluratsastuksen aluejoukkuemestaruuksissa Kotkassa 22.9. seuraa edusti kaksi        

joukkuetta sijoittuen 11/17 ja 15/17. Henkilökohtaisia mestaruusmitaleja tuli yksi; kevään          

aluehallimestaruuksissa suomenhevosten kouluhopeaa ratsukolle Jaana Hohti - Kekkonen. 
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Kilpailutuet 

Seura maksaa 2- ja 3-tason kilpailuissa hyväksytyn suorituksen saaneille koppirahaa 10 euroa/kilpailupäivä            

sekä osallistuu hyväksytyn tuloksen 3-tasolla kilpailuissa saavuttaneille A-luvan maksuun. Johtokunnan          

päätöksellä vuonna 2019 A-luvan palautus säilytettiin entisellä tasolla: kahdesta 3-tason (entinen           

kansallinen taso) sijoituksesta maksetaan kilpailulupa kokonaan, yhdestä sijoituksesta puolet luvan          

hinnasta. Koppirahoja maksettiin kilpailukauden 2019 suorituksista neljälle kilpailijalle yhteensä 200 euroa.           

A-luvan palautus (150 euroa) maksettiin yhdelle kilpailijalle. 

Anna Lehto ja Maurice the Dude pärjäsivät kenttäratsastuksen kansallisissa luokissa 

 

Onnea voittajille, sijoittuneille ja kaikille muille kilpailijoille! Kiitokset myös kisojen toimihenkilöille,           

jotka tekivät suuren työn ja mahdollistivat kisojen järjestämisen. 

 

5.2 NÄYTTELYTOIMINTA 

 
10.8. Anjalassa järjestettiin nuorisovaihtoviikon päätteeksi     

hevosten ja ponien Match Show, jonka järjestelyissä olivat        

mukana myös Bosnia-Hertsegovinan vieraamme. Näyttelyn     

tuomaroi Terhi Tulla. Näyttelyyn osallistui 26 hevosta ja ponia. 

 

Best in Show Tsunami Dust 

BIS 2 Fluga från Kattås 

BIS 3 Werano 

 

Suomenhevosten vuoro valloittaa Anjalan areena koitti 1.9., kun        

vuorossa oli perinteikäs show-näyttely. Näyttelyn tuomarina      

toimi Iikka Huttunen. Osallistujia näyttelyssä oli yhteensä 22 ja lisäksi nähtiin neljä ryhmää jälkeläis-,              

sisarus- ja kasvattajaluokissa. 
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Best in Show Kekkonen 

BIS 2 Kukan Pirske 

BIS 3 Kuukson Verafina 

Kiertopalkinnot/luokkavoittajat: 

● Kekkonen Paras ori, lahjoittaja: Kouvolan Ratsastajat 

● Wiljame Paras ruuna, lahj. Black Equus, Laura Reponen 

● Kukan Pirske Paras tamma, lahj. Kymen-Karjalan Hevosenomistajat ry 

● Liinan Sohvi Paras veteraani, lahj. Menohepo, Heidi Alanko 

● Kuukson Verafina Paras 1-3v tamma, lahj. HS-talli, Hanna Skippari 

● Kuukson Tarina Paras 1-3v ori/ruuna, Sumiaisen muistopokaali, lahj. Jaana Hohti 

● Jantan Taara Paras varsallinen tamma, Nöppösen muistopokaali, lahj. Jenni Suhonen 

● Riitiön Talismaani Paras maitovarsa, 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 2019 

1. Jaana Hohti - Kekkonen 76 p.                              Kuvassa Jaana Hohti - Kekkonen 

2. Anna Lehto - Maurice the Dude 29 p. 

3. Anni Ahola - Black L’Amour 22 p. 

 

Kymijoen Ratsastajat ry:n toimintakertomus 2019 



 

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). Vuonna 2019 seuran valmennuksia             

pidettiin Kuuksossa (Milja Ranta) ja Stable Usvalaaksossa (Salla Pelc). 

 

 

 

5.5 KOULUTUS 

Vuoden 2019 sääntökoulutukset järjestettiin Porukkatalolla kahdessa osassa, 6.3. Osmo Metsälä perehdytti           

kilpailijoita ja muita kiinnostuneita erityisesti kouluratsastussääntöjen saloihin ja 12.3. Sari Laiho piti            

kilpailijan starttikurssin ja esteratsastuspainotteisen sääntökoulutuksen. Osallistujia oli 6.3. 20 (11 jäsentä)           

ja 12.3. 21 (12 jäsentä). KJR jatkoi hyväksi koettua käytäntöä, että sääntökoulutus on jäsenille sekä heidän                

huoltajilleen/avustajilleen (esim. hevosenhoitaja) ilmainen. Hyvällä sääntötuntemuksella varmistetaan       

sujuvat, turvalliset kilpailut kaikille osapuolille. 

Kevätkokouksen yhteydessä 20.2. ELL Anna Lehto luennoi kokousyleisölle kilpahevosen rasitusvammoista.          

Luennolla osallistujia oli 17. 

 

Seura sai harvinaisen mahdollisuuden järjestää kaksi perusteellista anatomian luentoa, jossa nähtiin           

eläinlääkäri Anna Lehdon suorittamana hevosen ruumiinavaus. Tilaisuudet järjestettiin Kaakkois-Iitin         

metsästysmajalla 13.6. ja 26.9. ja kiinnostivat yleisöä suuresti. Molempiin tilaisuuksiin osallistui noin 40             

katsojaa, mikä rajallisen tilan vuoksi oli maksimi. 

 

Syyskokouksen avauksena Heli-Maija Vehkalahti kertoi Orivetin hevosklinikan toiminnasta ja         

hevoseläinlääkinnän perusteista. 
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5.6 NUORISOTOIMINTA 
 

Seuran nuorisotoiminnasta vastasi osaltaan nuorisojaosto. Jaostoon kuuluivat Anni Ahola, Riina Lehtonen,           

Essi Marttila, Pinja Pöyhönen, Helmi Paljakka, Eevi Paljakka, Ella Ukkola, Iines Heikkinen, Isla Pöyhönen ja               

Maria Suhonen. 

 

Seuran juniorijäsenet osallistuivat aktiivisesti seuran järjestämiin kilpailuihin sekä kilpailijoina että          

avustajina erilaisissa tehtävissä. 

 

Hevostaitokerho 

Hyvien hevostaitojen edistäminen on seuran sääntöjenkin määrittämää arvokasta  perustoimintaa. Jäsenille 

ilmainen hevostaitokerho on matalan kynnyksen toimintaa, johon jokaisen kiinnostuneen on helppo tulla 

mukaan. Hevostaitokerho toteutettiin v. 2019 yhteistyössä Toivolan Kotipihan ja Monthan Gårdin kanssa. 

Kevätkaudella aloittelevien hevosharrastajien ryhmä kokoontui Johanna Mäkelän ohjauksessa Toivolan 

Kotipihalla kymmenen kertaa. Seuran jäseniä kerhossa oli kuusi. Syyskaudella Monthan Gårdin 

kokeneemmille hevostaitajille suunnattu, Kaisu Marttilan ohjaama kerho järjestettiin kymmenen kertaa. 

Syksyn kerhossa mukana oli 11 KJR:n jäsentä. 

Nuorisovaihtohanke 

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

lähteä hankkeeseen mukaan. Vuodet 2017 ja 2018 toteutettiin varainhankintaa, kohti tulevaa           

nuorisovaihtoa. Hankekumppaniksi varmistui Bosnia-Hertsegovina loppukesästä 2018. Joulukuussa 2018        

saimme mahtavia uutisia Opetushallitukselta, kun hankehakemus tuli hyväksyttynä takaisin ja hanke sai            

rahoitusta kaikkiaan 42 580 euroa. Nuorisovaihtojen ajankohta tarkentui kesälle 2019: Bosnian päähän            

juhannuksesta eteenpäin ja heidän vastavierailu Suomeen elokuun alkuun. Suunnittelukäynnit puolin ja           

toisin sovittiin helmi- ja maaliskuun loppuun. 

Vuosi 2019 jäi siis monelle nuorelle – ja myös vanhemmallekin – taatusti ikuisesti mieleen, sillä silloin KJR                 

toteutti vihdoin ensimmäisen kansainvälisen nuorisovaihtohankkeen. Hankeajaksi laitettiin reilusti aikaa,         

1.1.2019 – 31.12.2020, jotta myös loppuraportin kirjoittamiselle varattiin riittävästi aikaa. 

Viisitoista nuorta ja viisi huoltajaa nousivat juhannusviikonloppuna koneeseen, välilaskun kautta kohti           

Bosniaa ja Banja Lukaa. Tähän saakka matkajärjestelyt olivat Suomen päässä sujuneet suht kivuttomasti ja              

yhden poisjäännin mahdollistama tyhjä paikkakin saatiin täytettyä nopealla varoitusajalla. Hankeikäisiä          

nuoria, eli 13-29-vuotiaita matkassa oli yhteensä 12 ja kolme alle 13-vuotiasta, nuorin osallistuja 8-vuotias.              

Bosnian päässä kulttuurishokki oli aika kirjaimellista ja se iski vastaan jo ensimmäisenä iltana. Vaihdon              

pituus oli yhteensä kymmenen vuorokautta, joista kaksi meni matkustamiseen. Täten Bosnian päähän jäi             

kahdeksan täyttä päivää. Ne olivatkin tunteita täynnä, alun ihmetyksen ja karikkojen jälkeen aloimme saada              

yhteistä säveltä ja loppuviikosta itkettiin kyyneliä, kun koitti lähdön hetki. Useamman nuoren suusta kuuli,              

että he eivät olisi ikinä uskoneet saavansa näin lyhyessä ajassa näin hyviä ystäviä. 

Bosnian varsin lämmin ilmasto oli mieluisa (välillä jopa tukala), nuoret pääsivät ratsastamaan neljänä             

päivänä, tutustuimme paikalliseen valtion siittolaan, jossa kasvatetaan lipizzoja ja meitä haastateltiin myös            

paikalliseen radioon sekä pääsimme suoraan, valtakunnalliseen aamutelevisiolähetykseen. Näimme sodan         

runtelemaa kaupunkia, jossa oli myös vastarakennettuja kauppakeskuksia. Viimeisenä päivänä tallilla          
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järjestettiin kansainväliset esteratsastuskilpailut, joissa olimme vieraina ja ryhmän johtajamme kävi          

jakamassa myös joukkuekilpailun palkinnot. 

Elokuun alussa olimme valmistautuneet ottamaan vieraat vastaan Anjalan Nuorisokeskukseen. Vaihtoa          

edeltävät viikot eivät olleet täysin ongelmattomia – kulttuurieroja tälläkin kertaa. Lopulta saimme            

bussilastillisen vieraita ja pääsimme aloittamaan toisen yhteisen viikon. Koko nuorisovaihdon teemana oli            

vieraaseen kulttuuriin tutustuminen hevosten kautta sekä liikenneturvallisuus. Tähän teemaan pääsimme          

paremmin käsiksi Suomessa, jossa viikon ohjelma oli selkeämmin suunniteltu ja toteutettu. Saimme myös             

vieraaksi Liikenneturvasta henkilön, joka osasi oman historian kautta hienosti kertoa englanniksi liikenteen            

eroista ja turvallisuusnäkökulmasta. 

Veimme vieraamme käymään Kouvolassa keskiaikamarkkinoilla ja Harjun Oppimiskeskuksessa, jossa oli          

myös ratsastusjousiammunnan SM-kilpailut samaan aikaan. Tutustutimme bosnialaiset kansallisrotuumme        

suomenhevoseen, niin teoriassa kuin käytännössä. Bosnian ryhmän aikuiset kävivät yhtenä päivänä myös            

omatoimimatkalla Helsingissä. Nuoret tekivät viikon aikana ”hevonen liikenteessä”-aiheisia videoita, jotka          

julkaistiin Youtubessa. Viimeisenä päivänä järjestimme ponien ja hevosten match show'n sekä           

keppihevoskilpailut Anjalan kentällä. 

Varsin vaiherikkaat viikot puolin ja toisin toivat kaikille osallistuneille paljon ikimuistoisia hetkiä, uusia             

ystäviä ja rohkeutta heittäytyä tällaiseen hankemaailmaan, jossa pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin.           

Loppuraportin kirjoittaminen jätettiin vuoden 2020 puolelle, sillä jäimme vielä odottamaan viimeisiä           

virallisia papereita Bosnian päästä. 

Nuorisovaihtohankkeen jatko 

Keväällä 2019 lähdettiin jo markkinoimaan uutta nuorisovaihtohanketta. Yhteistyössä edelleen Anjalan          

Nuorisokeskus, jonka tiloissa ensimmäiset tapaamiset ja alkuinfot pidettiin. Saimme mukavasti ihmisiä           

paikalle ja päätimme lähteä tekemään kahta hanketta rinnakkain, toinen yli 18-vuotiaille ja toinen alle              

18-vuotiaille. Täysi-ikäisten nuorten ryhmä lähti tekemään hanketta varsin itsenäisesti, suurin osa           

osallistujista oli lukion jälkeen välivuotta pitäviä. Alaikäisten hanke kiinnosti noin viittätoista osallistujaa,            

joskin tarkka osallistujamäärä tarkentuu hankkeen aikana. 

 

5.7 MUU TOIMINTA 
 

Jäsenten toivoma matka Hevoset-messuille Tampereelle järjestettiin 6.4. Bussimatkalla mukana oli          

yhteensä 19 osallistujaa, joista 10 seuran jäseniä. Messumatka oli etenkin nuorison suosiossa. 

 

Kuukson maneesilla järjestettiin irtohypytyksiä    

nuorille hevosille ja poneille. Irtohypytykset kuuluvat      

valmennustuen piiriin, jolloin niihin osallistuminen on      

maksutonta KJR:n jäsenten omistamille hevosille. Näin      

tuetaan kasvattajia ja nuorten hevosten omistajia      

valmistautumisessa ikäluokkakilpailuihin. 

 

 

 

Kuva: Essi Pasanen 
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Matka Tallinn International Horse Show’hun järjestettiin 4.-6.10. 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. Matkalla oli mukana 15 henkilöä. 

 

Jäseniä kannustettiin panostamaan ratsastuksen oheisliikuntaan kilpailulla, jossa kerättiin merkintöjä         

vähintään puoli tuntia kestäneistä liikuntasuorituksia 1.5.-30.11. välisenä aikana. Liikuntahaasteen voitti          

toistamiseen Jaana Hohti, 194 merkinnällä. 

6. TALOUS 
 

Seuran talous säilyi vakaana v. 2019. Kouvolan kaupunki myönsi seuralle 2 605  € 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 2019: 
 

Kouvolan kaupunki 

Nuorisokeskus Anjala 

Pesutupa Emma  

Estepaja  

Suomen Ratsastajainliitto (SRL) 

Kaakkois-Suomen Aluejaosto (SRL) 

 
 

Yhteistyötallit 

 

Kuukson maneesi 

Stable Usvalaakso 

Lammin tila 

Toivolan Kotipiha 

Monthan Gård 

Koivukaaren Ponitalli 
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