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Hilpeää helmikuuta!

Viime vuoden toimintakertomusta kootessani laskin taas hieman kisatilastoja ja totesin, että KuRatin 
järjestämissä kisoissa nähtiin yli 800 starttia. Hyvä me! Tämän kauden ensimmäiset KuRat-kisat pidetään 
pitkäperjantaina 29.3. Kauppilan maneesissa. Estekisojen kutsu tulee nettisivuille vuosikokouksen jälkeen, 
joten vuosikokouksessa ehtii siis vielä esittää toivomuksia luokista – ja tietysti kannattaa muutenkin tulla 
paikalle vaikuttamaan kuluvan vuoden toimintaan! Muistakaa myös ala-asteikäisten heppakerho 
keskiviikkoisin ja kaikille avoin ja maksuton Horsebic-koulutus lauantaina 2.3.

:) Mape

Vuosikokous lähestyy – kiinnostaako hallitustyö?

Kurikan Ratsastajien vuosikokous järjestetään lauantaina 23.2. klo 17 Maria Rikalan luona (Jyräntie 128, 
Kurikka). Kokouksen esityslistalla on muun muassa sääntömuutos, toimintasuunnitelman ja talousarvion 
käsittely sekä uuden hallituksen valitseminen. Erovuoroisia ovat Janni Yli-Vainio (käytettävissä) ja Anna 
Puska (käytettävissä) sekä vuosittain valittava puheenjohtaja Maria Rikala (käytettävissä). Kiinnostuneet 
voivat kysellä lisätietoja nykyisiltä hallituksen jäseniltä. Vuosikokousmateriaalit päivitetään nettisivuille 
ennen kokousta. Vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Parhaat. Tervetuloa!

Horsebic-koulutusta ilmaiseksi

Kurikan Ratsastajat voitti Ratsastajainliiton vapaaehtoiskilpailussa Horsebicin seuralisenssikoulutuksen liiton 
maksamana. Horsebicin kehittänyt Meri Satama tulee Kurikkaan lauantaina 2.3. ja pitää koulutuksen Kurnun 
yläkerrassa klo 10-15. Kaikki ovat tervetulleita mukaan, osallistuminen on täysin maksutonta. 
Ilmoittautumiset 25.2. mennessä seuran sähköpostiin, niin tiedetään varata riittävästi evästä. Paluupostissa 
ilmoittautuneet saavat Horsebic-tietopaketin.

Heppakerho alkoi – mukaan mahtuu vielä!

Kurikan Ratsastajien heppakerho 7-12 vuotiaille innokkaille hevostelijoille alkoi 9.1. Kerho kokoontuu joka 
keskiviikko kello 17.00-18.30 Kurikassa Kurnun yläkerrassa. Heppakerhossa mm. varusteiden huoltoa, 
teoriaa, tallikäyntejä ja paljon muuta mukavaa. Kerhon ohjaajat: Tiia Huhtanen ja Niina Arola. Kerho on 
jäsenille maksuton, muilta peritään materiaalimaksu. Tervetuloa!

Pohjanmaan arvokilpailut ja säännöt 2013

Kilpailujen järjestämisohjeet sekä mestaruus- ja muut erikoiskilpailusäännöt vuodelle 2013 on päivitettu 
alueen nettisivuille materiaalisalkkuun.  Samasta paikasta löytyy myös erillinen aluecup-info seuroille ja 
kilpailijoille. Kilpailukalenteri on julkaistu alueen nettisivuilla ja kilpailujen järjestävät lisäävät itse kilpailut ja 
kutsut Kipaan. Merkitse kalenteriin KuRatin alue-estekisat 14.7. KuRat on maksanut aluecupin seuramaksun 
useammalle ratsukolle, joten kaikki halukkaat voivat ilmoittautua mukaan cupeihin.



Aluevalmennukset Kipassa

Aluevalmennusten ilmoittautuminen ja maksuliikenne on siirtynyt Kipaan. Aluevalmennukset löytyvät 
Kipasta Valmennuskalenteri-linkistä. Valmennus tulee maksaa Kipan kautta viimeiseen 
ilmoittautumispäivään mennessä. Maksamaton valmennus katsotaan perutuksi. Ilmoittautumisajan jälkeen 
tulleissa peruutuksissa valmennusmaksu palautetaan vain lääkärin- tai eläinlääkärin todistusta vastaan 
(toimitettava viikon sisällä aluesihteerille).

Aluevalmennukseen voi osallistua ratsukko, joka on valittu joko maajoukkue- tai aluevalmennusrenkaaseen. 
Täyteratsukoita pääsee mukaan, mikäli paikkoja jää. Täyteratsukoita pyydetään ennen ilmoittautumista 
ottamaan yhteyttä valmennusvastaavaan paikan varmistamiseksi.

Hevosen vaihtoehtoishoidot -koulutus Teuvalla

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Hevosen vaihtoehtoishoidot -koulutuksen torstaina 21.2. klo 
17.30 Kulttuuritalo Orrelassa Teuvalla (Porvarintie 51). Kouluttajana eläinrefleksologi Marika Kuoppala, 
www.maipro.fi. Koulutuksen sisältö: homeopatia, refleksologia, led-valohoito ja kasvilääkintä. Hinta 10 €, 
sisältää kahvitarjoilun. Käteismaksu. Ilmoittautumiset Susanna Hakkarainen 040-868 2657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Tiedolla vai tuurilla? - Uusin eväin kohti tulevaa astutuskautta

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Tiedolla vai tuurilla? -Uusin eväin kohti tulevaa astutuskautta 
-koulutuksen Seinäjoen ravikeskuksessa ravintola Troikassa lauantaina 23.2. klo 12-14. Koulutuksen hinta 10 
€, käteismaksu. Hinta sisältää kahvitarjoilun ja sisäänpääsyn päivän Toto75 raveihin (alk. klo 15).

Tamman tiinehtyvyysongelmista luennoimassa eläinlääkäri Anne Niemi. Mikko Ukonmäen juontamaan 
paneelikeskusteluun osallistuvat sh- ja lv-kasvattajat Jorma Leppänen, Markku Lumiaho, Ilkka Klemola ja 
Petri Rahko. Hevosen ostajan näkökulmasta paneelissa mukana myös Reima Kuisla. Ilmoittautuminen 
hankevetäjille viim. ke 20.2. Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai tai 
Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Pelon hallinta ja kilpailujännitys -koulutus Seinäjoella

Pelon hallinta ja kilpailujännitys -kurssi on tarkoitettu kaikille hevosten kanssa toimiville,
harrastajille ja ammattilaisille. Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää kurssin Seinäjoella 7.3. klo 17 – 21 
Sedu Aikuiskoulutuksen P-rakennuksen auditoriossa (Rastaantaival 2). Kouluttajana NLP -valmentaja, 
viestintäyrittäjä Katri Syvärinen, www.tenho.fi.

Koulutuksen sisältö: fyysinen ja psyykkinen pelko, pelonhallinnan menetelmät, paineensietokyvyn 
kasvattaminen ja mielikuvaharjoittelu. Koulutuksen hinta 20 €, käteismaksu paikan päällä. Hinta sisältää 
kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen ke 27.2. mennessä Susanna Hakkarainen 040 868 2657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040 161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

23.2. Kurikan Ratsastajien vuosikokous, Kurikka
23.2. Tiedolla vai tuurilla? –koulutus, Seinäjoki
23.2. Esteratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi (JaRa)



23.2. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myrkky (MYRat)
23.2. Este- ja kouluratsastuksen seurakilpailut, Seinäjoki (LaRat)
2.3. Horsebic-koulutus, Kurikka (Kurnu)
2.3. Esteratsastuksen seurakilpailut, Seinäjoki (EPUR)
2.3. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Lapua (PePu)
3.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki  (halli, sh-cup 1, aluecup 1/isocup)
7.3. Pelon hallinta ja kilpailujännitys –kurssi, Seinäjoki
8.-9.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus
9.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, aluecup 1/pikkucup)
9.3. Kouluratsastuksen harjoituskilpailut, Kannus (Torpan)
10.3. Matkaratsastuksen aluekilpailut, Kauhava
16.-17.3. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
16.-17.3. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
23.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, hallimestaruus PO, SH)
29.3. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka (Kauppila)
12.-13.4. Kouluratsastuksen aluevalmennus
13.4. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (hallimestaruus)
14.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (halli)
20.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (hallimestaruus NH, JUN, SEN)
26.-28.4. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Niinisalo (pe-la tai la-su)

Iloista kevään odotusta!


