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Mestaruuskisoja pukkaa!

Kesän edetessä erilaiset mestaruuskilpailut ovat taas ajankohtaisia. Aluetasolla KuRatin mitalitili aukesi 5.8. 
kun Emma Peltonen voitti kenttäratsastuksen aluemestaruushopeaa ponilla Windy Twinkle. Onnea! Elokuun 
joukkuemestaruuksiin on tulossa KuRat-joukkueet sekä koulu- että esteratsastuksessa ja 
seuramestaruuksista kisataan syyskuussa samoilla säännöillä kuin ennenkin.

Ja reippaat talkoolaiset huomio, täyttäkää Myllykylässä oma talkoopassinne! Vielä on syyskuun alkuun asti 
aikaa kerätä aktiivisuuspisteitä. SRL arpoo talkoolaisten kesken hienoja palkintoja, mm. matkan Tukholman 
Horse Show'hun! Seuraava tilaisuus kerätä kökkämerkintöjä on sunnuntaina 19.8. Myllykylässä 
järjestettävissä seurakoulukisoissa. Kata ottaa mielellään vastaan innokkaiden talkoolaisten ja leipurien 
ilmoittautumisia :)

:) Mape

ps. Estekalustoa on taas tulossa hieman lisää, toivottavasti jo seuraaviin kisoihin mennessä.

Emmalle ja Viiville aluemestaruushopeaa

Emma Peltonen ratsasti Windy Twinklen ponien 
aluemestaruushopealle kenttäratsastuksessa. 
Aluemestaruuksista kisattiin Alavudella 5.8. 
Onnittelut!

Kuva: Emilia Suomalainen

Pohjanmaan joukkuemestaruudet

Pohjanmaan alueen joukkuemestaruuksista kisataan kouluratsastuksessa 18.8. Kauhajoella ja 
esteratsastuksessa 19.8. Vaasassa. Kurikan Ratsastajien koulujoukkueessa ratsastavat Sirja Koski-Laulaja – 
Ihme-Vimpula (heB), Suvi Ojanperä – Meekun Matti (heA) ja Maria Rikala – Claudia (heA). Estejoukkue 
varmistuu lähempänä kisoja. Estejoukkueeseen ilmoittauneet, jos muuttunut päivä ei sovikaan, laittakaa 
viestiä seuran sähköpostiin tai suoraan Mapelle. Muuten teidän oletetaan olevan edelleen käytettävissä :)

Seurahuppareita voi taas tilata

Kurikan Ratsastajien seurahupparit ovat herättäneet ihastusta ja nyt niitä voi taas tilata! Saatavana koot S-XL 
(isompia kokoja hieman eri mallisena), värit musta tai tummansininen, hinta 45e. Kuva löytyy KuRatin 
Facebook-ryhmästä. Hupparitilaukset tulee lähettää seuran sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net  30.9. 
mennessä.  Mainitse tilaajan nimi, huppareiden lukumäärä, värit ja koot. Hupparit maksetaan tilille 447300-
134205 samaan päivään mennessä, viestiksi "seurahupparit", kappalemäärä ja oma nimi.



Haku aluevalmennuksiin on käynnissä

Haku aluevalmennuksiin on jo käynnissä ja viimeinen hakupäivä on 10.9. Ratsastajainliiton 
valmennusjärjestelmää yhtenäistetään, joten haku alue- ja maajoukkuevalmennukseen tapahtuu nyt kaikilla 
alueilla samalla lomakkeella, suoraan liittoon. Katso ohjeet alueen nettisivuilta Valmennus -> hakuohje -> 
linkki hakulomakkeeseen.

Poni- ja junioriratsastajat hakevat normaalisti aluevalmennukseen ja halutessaan myös maajoukkueeseen. 
Nuoret ratsastajat hakevat vain maajoukkuevalmennukseen ja senioreiden ei tarvitse lähettää hakemusta 
ollenkaan. Aluevalmennusrenkaaseen voidaan nimetä vain poni- ja junioriratsukoita. Valmennukset ovat 
edelleen avoimia kaikille, eli ns. täyteratsukot  voivat edelleen ilmoittautua aluevalmennusvastaaville.

Talkoopassit – vielä elokuu aikaa kerätä aktiivisuuspisteitä

Vapaaehtoistoiminta on Ratsastajainliiton vuoden 2012 teema. Teemavuoden tavoitteena on tuoda esiin 
vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja eri mahdollisuuksia. KuRat on mukana Ratsastajainliiton 
talkoopassikampanjassa. Jokainen halukas voi täyttää passiin omat vapaaehtoistyönsä ja saada niistä 
pisteitä seuran/tallin toiminnassa.

Pisteiden kerääminen alkoi 1.3.2012 ja päättyy 1.9.2012. Kaikkiin seuran/tallin järjestämiin tapahtumiin 
osallistuminen talkoolaisena kerryttää seura-aktiivisuuspisteitä. Pisteitä saa yhden/tapahtuma/tilaisuus. 
Aktiivisimmat vapaaehtoiset palkitaan syksyllä 2012.

Kaikkien kisaan osallistuneiden ja passinsa palauttaneiden vapaaehtoisten kesken arvotaan 2 hengen 
lentomatka, hotelliyö ja lippupaketti kahteen näytökseen Tukholman Globeniin, HIHS-lippuja pe- ja la-iltaan 
sekä Tallink Siljan lahjakortteja. Jokainen kampanjaan osallistunut seura/talli saa passin palautuksen jälkeen 
lahjapaketin 5 ansioituneelle vapaaehtoiselle.

 
Irtokenkäilta Kuortaneella

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää torstaina 16.8. paljon toivotun irtokenkäillan Ratsastus- ja 
Valmennustalli Polestarissa (Länsirannantie 584, 63130 Mäyry). Ohjaajana Kalevi Kojola. Kurssilla opetetaan 
kengän irrottaminen ja kiinnittäminen tarvittaessa kärestä pitäen. Teoriaosuus klo 17, kahvitauon jälkeen klo 
18.30 käytännön harjoittelua tallin hevosilla tai stressittömästi teuraskavioilla. Koulutus päättyy viimeistään 
klo 21.

Lisätietoa tallista osoitteessa http://www.netikka.net/polestar/. Koulutuksen hinta 15 € (laskutetaan 
jälkikäteen) sis. kahvitarjoilun ja kurssimateriaalin .Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Nanne Korpivaara, 040-
1612552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Kilpailukutsuja

Kurikan Ratsastajien junnukerho järjestää Gymkhana-kilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 12.8. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, Lusikka, avoin kaikille (kuljetetaan suussa pidettävällä lusikalla sokerinpalaa helpon radan läpi)
Luokka 2, Pujottelu, avoin kaikille
Luokka 3, Liput, avoin kaikille (kuljetetaan lippuja sangosta toiseen)
Luokka 4, Purkit, avoin kaikille (siirrellään purkkeja tolppien päästä toisten tolppien päähän)
Luokka 5, Pallo, avoin kaikille (haetaan pallo maasta ja kuljetetaan se sankoon)
Kaikki luokat ovat aikaratsastusluokkia ja nopein voittaa. Jos kuljetettava tavara putoaa, saa tulla pois selästä 



ja nostaa.

• Ilmoittautumiset 2.-9.8. sähköpostitse osoitteeseen sirja.koski-laulaja(at)laulajanratsutila.fi.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n estekilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 

mutta turvakypärä on pakollinen. Kannuksia ei saa käyttää.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa 

peruutusten tilalle, jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 3 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet. Kilpailujen parhaalle ratsukolle pokaali.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Nettisivujen kutsussa linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö on Sirja Koski-Laulaja p. 050-3660830.

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut ja lastenkisat Myllykylän kentällä 
sunnuntaina 19.8. klo 12 alkaen.

Luokka 1, Anu Rannon helppo Ö, avoin alle 16-vuotiaille ratsastajille (kilpailuharjoitus)
Luokka 2, Tutustumisluokan kouluohjelma (rata A) 2003, päivitetty 2009, avoin kaikille
Luokka 3, Helppo B:3 2009, avoin kaikille
Luokka 4, Helppo B FEI:n kenttäkilpailuohjelma poneille 1993, päivitetty 2009, avoin kaikille

• Ilmoittautumiset 9.-16.8. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 

mutta turvakypärä on pakollinen. Luokassa 1 kannusten käyttö ei ole pakollista.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa 

mahdollisten peruutusten tilalle, jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen, paitsi luokassa 1 enintään 3 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Nettisivujen kutsussa linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö on Katariina Perälä, p. 045-6312287.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut ja lastenkisat Myllykylän kentällä sunnuntaina 
26.8. klo 12 alkaen.

Luokka 1, tehtävärata, avoin alle 12-vuotiaille ratsastajille (avustaja sallittu, kaikki palkitaan)
Luokka 2, ristikko, avoin alle 16-vuotiaille ratsastajille (avustaja sallittu, kaikki palkitaan)
Luokka 3, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 4, 60-70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 5, 80cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 6, 90/100/110cm, arv. 367.1 (A1/A2)

• Ilmoittautumiset 16.-23.8. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net, muista 
kertoa, jos ratsastat ponilla. Luokassa 5 valinnainen estekorkeus, mainitse ilmoittautuessasi, minkä 



korkeuden/ mitkä korkeudet haluat hypätä.
• Luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi kilpailla enintään 20cm pienemmässä luokassa, johon se 

on kuluvalla kaudella korkeimmillaan osallistunut. Esim. 80cm-luokkaan osallistunut ratsukko saa 
kilpailla 60cm ja suuremmissa luokissa.

• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko 
voi hypätä samass luokassa kaksi korkeutta. Virallista kilpailuasua ei vaadita, mutta turvakypärä on 
pakollinen.

• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen, paitsi luokissa 1-2 yhteensä enintään 3 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö on Hanna Lohikoski, p. 040-8677862.

Kurikan Ratsastajien junnukerho järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä keskiviikkona 
5.9. klo 18 alkaen. Huom! Luokissa yhteinen rataan tutustuminen klo 17.50. Luokan 2 ratsastajat voivat 
pikaisesti tutustua rataan myös luokkien välissä sinä aikana, kun esteitä nostetaan.

Luokka 1, 50/60/70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 2, 80/90/100cm, arv. 367.1 (A1/A2)

• Ilmoittautumiset 26.8.-2.9. sähköpostitse osoitteeseen sirja.koski-laulaja(at) laulajanratsutila.fi. 
Luokissa valinnainen estekorkeus, muista ilmoittautuessasi mainita, minkä korkeuden/ mitkä 
korkeudet haluat hypätä.

• Luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi kilpailla enintään 20cm pienemmässä luokassa, johon se 
on kuluvalla kaudella korkeimmillaan osallistunut. Esim. 80cm-luokkaan osallistunut ratsukko saa 
kilpailla 60cm ja suuremmissa luokissa.

• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko 
voi hypätä samass luokassa kaksi korkeutta. Virallista kilpailuasua ei vaadita, mutta turvakypärä on 
pakollinen.

• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Nettisivujen kutsussa linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Sirja Koski-Laulaja p. 050-3660830.

Tulevia kisoja Myllykylässä:
15.9. Seuraestekisat Myllykylässä (seuramestaruus)
23.9. Seurakoulukisat Myllykylässä (seuramestaruus)
7.10. Seuraestekisat Myllykylässä
14.10. Seurakoulukisat Myllykylässä

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!



Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

12.8. Gymkhanakisat, Kurikka
16.8. Irtokenkäilta, Kuortane
18.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (joukkuemestaruus)
19.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Vaasa (joukkuemestaruus)
19.8. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
26.8. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
2.9. Esteratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari
5.9. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
8.9. Varsan opetus (työajo), Kauhajoki
9.9. Työhevospäivä, Kauhajoki
15.9. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kokkola (aluemestaruus)
15.9. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka (seuramestaruus)
16.9. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (aluemestaruus)
18.9. Monte-koulutus (myös ponit), Seinäjoki
21.-23.9. Ratsastajainliiton seura- ja talliristeily
23.9. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (aluecup 3)
23.9. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka (seuramestaruus)
28.-29.9. Kouluratsastuksen aluevalmennus (katsastus)

Menestystä mestaruuskisoihin!


