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Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Tämän vuoden seuratoiminnan suunnittelu on jo täydessä käynnissä, mutta vielä otetaan vastaan lisää 
ideoita. Niinpä päätimme pikaisesti järjestää ideakilpailun! Jo viikonloppuna järjestetään kaikille kilpailijoille, 
huoltojoukoille ja kilpailemisesta kiinnostuneille tarkoitettu sääntökoulutus ja parin viikon kuluttua vuorossa 
on vuosikokous, jossa päätetään vuoden mittaan järjestettävästä toiminnasta ja valitaan seuralle uusi 
hallitus.

Maaliskuussa jatketaan satulansovitusluennolla, huhtikuussa retkeillään Tampereen hevosmessuille yhdessä 
Ilmajoen Ratsastajien kanssa ja huhti-toukokuun vaihteessa tutustutaan lännenratsastuksen maailmaan. 
Toukokuun lopussa järjestetään 2-tason koulukisat Myllykylässä IR:n kanssa ja pienempiä kisoja pidetään 
kevään aikana kysynnän ja kökkäväen mukaan. Odotetut uudet nettisivutkin saadaan pian valmiiksi!

:) Mape

KuRat Instagramissa

Kurikan Ratsastajat on nyt myös Instagramissa, seuraa @kurikanratsastajat tai katso kuvat 
www.instagram.com/kurikanratsastajat. Aloitimme esittelemällä seuran ratsukoita, mutta vielä kaivataan 
lisää kuvia.  Kuvan voi lähettää Mapelle, Annalle tai vaikka seuran sähköpostiin ja halutessaan mukaan voi 
kirjoittaa pienen esittelytekstin. Muista, että kuvan julkaisuun tulee olla kuvaajan lupa. Kaikkien seuran 
ratsukoiden kuvat ovat tervetulleita, ei tarvitse olla kisakuvia tai edes ratsastuskuvia, kunhan päästään 
tutustumaan toisiimme paremmin :)

Seurapipoja saatavana

Edellisten seurapipojen suosion innoittamana tilattiin uusia, talvikäyttöön paremmin sopivia puuvillapipoja, 
joissa on fleecevuori.  Pipoja on saatavana yhdessä koossa mustana ja pinkkinä, edessä 
heijastinpainatuksena seuran logo ja nimi. Pipoja voi ostaa seuran järjestämissä kisoissa ja tapahtumissa, 
seuraavan kerran kilpailijakoulutuksessa 18.2. Myllykylässä.

Kilpailijakoulutus 18.2. Myllykylässä

Kurikan ratsastajat järjestää kilpailijakoulutuksen Myllykylän kylätalolla (Myllykyläntie 195, entinen koulu 
ratsastuskenttää vastapäätä) lauantaina 18.2. klo 17.00 alkaen.

Koulutus sopii erinomaisesti niille, jotka suunnittelevat aloittavansa kilpailemisen, mutta on hyvää kertausta 
myös jo kilpailleille ratsastajille ja kilpailijoiden tukijoukoille. Koulutus on samalla myös D-luvan 
sääntökoulutus (mainitse ilmoittautumisen yhteydessä, jos haluat lunastaa D-luvan koulutuksen jälkeen). 
Kouluttajina Hanna Lohikoski ja Janni Yli-Vainio (0407389269) ja koulutuksen kesto noin 2 tuntia.

Koulutus on KuRat-jäsenille ilmainen, ja siihen osallistuneet jäsenet saavat KuRatin 1-tason kisoissa tai 
kilpailuharjoituksissa yhden lähtömaksun ilmaiseksi kaudella 2017. Muille maksu 5e käteisenä paikanpäällä 
(miel. tasaraha). Ilmoittautumiset seuran sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net viimeistään 15.2.

http://www.instagram.com/kurikanratsastajat


Tarjolla kahvia ja mehua. Koulutuksessa on mahdollisuus ostaa KuRatin uusia seurapipoja, hinta 12e 
(käteismaksu, varaathan tasarahan). Jannille ja Hannalle voi lähettää jo etukäteen kysymyksiä säännöistä.

Vuosikokous 5.3. Myllykylässä

Kurikan Ratsastajien vuosikokous järjestetään Myllykylän kylätalolla (vanha koulu kenttää vastapäätä) 5.3. 
alkaen kello 18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan hallitus seuraavalle kaudelle. 
Erovuorossa Maria Rikala (käytettävissä), Anna Puska (käytettävissä), Janni Yli-Vainio (käytettävissä) ja 
Monna Hietanen (jää pois, ei käytettävissä).

Vuosikokous on myös loistava mahdollisuus päästä vaikuttamaan seuran toimintaan, joten kaikki 
kynnellekykenevät paikalle! Mukaan ajatuksia ja ideoita. Jos sinulla on kiinnostusta järjestötoimintaan, tai 
jopa hallituspaikkaan, niin lisätietoa saa nykyiseltä hallitukselta. Kokouskaffeet keitellähän ja nisuakin on 
tarjolla. Tervetuloa mukaan!

Osallistu ideakilpailuun!

Koska vuosikokouksessa suunnitellaan alkaneen vuoden seuratoimintaa, päätettiin pikaisesti järjestää 
KuRat-jäsenille ideakilpailu. Eli nyt kaikki miettimään, minkälaiseen toimintaan tahtoisit osallistua ja 
pukkaamaan idea sähköpostilla (posti@kurikanratsastajat.net). Helmikuun loppuun mennessä saapuneet 
ideat osallistuvat kilpailuun jossa jaetaan tavarapalkintoja! Ideat ja tavarapalkintojen voittajat julkaistaan 
vuosikokouksessa 5.3.

Satulansovitusluento Tuiskulassa

Satu Ritari tulee Tuiskulaan pitämään satulansovitusluentoa 19.3. alkaen kello 17.00. Aloitetaan teorialla ja 
kahveilla Latvatien lomatuvalla (Latvatie 116, Kurikka) ja jatketaan sen jälkeen käytännöllä Kauppilan tallilla 
(Nikkoolankuja 116, Kurikka). Kesto noin kolme tuntia. Käytännön osuutta varten riittävästi vaatetta päälle. 
Luento on KuRat-jäsenille ilmainen, muille hinta 10e. Ilmoittautumiset seuran sähköpostiin 
(posti@kurikanratsastajat.net) 16.3. mennessä.

Retki Tampereen hevosmessuille

Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan retkeilemme huhtikuussa Tampereen hevosmessuille yhdessä 
Ilmajoen Ratsastajien kanssa. Varaa siis lauantai 8.4. kalenteriisi ja lähde yhteisellä kyydillä pitämään hauska 
päivä hevosteluiden merkeissä. Mukaan voit ilmoittautua Riikalle TEKSTIVIESTILLÄ puh. 0405654065 
viimeistään perjantaina 31.3. Seura tarjoaa jäsenille kyydityksen ja liput hankkii jokainen itse.

Heppakerhot talvitauolla

Heppakerhot eivät tällä hetkellä kokoonnu Rinta-Kurikan ratsutilalla tai Kauppilan tallilla, vaan kerhot pitävät 
toistaiseksi talvitaukoa vähäisen osallistujamäärän ja ohjaajapulan takia. Samalla mietitään mielekkäinta 
tapaa heppakerhon toteuttamiseen. Kerhojen jatkumisesta ilmoitetaan myöhemmin. Ehdotuksia ja 
toivomuksia otetaan vastaan!

Tiedoksi kilpailjoille

Kurikan Ratsastajat maksaa Pohjanmaan aluecupeista useamman ratsukon osallistumismaksun, eli kaikki 



halukkaat voivat osallistua este- ja kouluratsastuksen aluecupeihin. Huomioikaa, että cupeihin pitää 
ilmoittautua erikseen Maija Pellikalle sähköpostitse, ohjeet ja säännöt Pohjanmaan aluejaoston nettisivuilla. 
Mape ilmoittaa cupeihin kaikki KuRat-ratsukot, joiden osallistumisesta saa tiedon helmikuun loppuun 
mennessä.

Kurikan Ratsastajat järjestää yhdessä Ilmajoen Ratsastajien kanssa 2-tason kouluratsastuskilpailut 28.5. 
Myllykylässä. Kilpailuissa ratsastetaan kouluratsastuksen aluecupien osakilpailut. Muista kilpailuista ei ole 
vielä päätetty, joten nyt on hyvä esittää ehdotuksia ja toivomuksia Mapelle tai muulle hallitukselle. 
Esimerkiksi ohjattua rataharjoitusta on toivottu ja mahdollisesti sellainen toteutetaankin.

KuRat järjestää  ainakin osan kauden kilpailuista harjoituskilpailuina, joihin voi osallistua ilman E-lupaa ja 
osan kvaalien takia 1-tason kilpailuina, joissa E-lupa tarvitaan. Esteillä alle 80cm-luokat voidaan pitää 
harjoituskilpailuina, koska niistä ei saa kvaalia mihinkään.

Jäsenmaksut ja lisävakuutus

Ratsastajainliitto on lähettänyt ratsastusseurojen jäsenille vuoden 2017 jäsenmaksulaskut tammikuussa. 
Uusille jäsenille laskuja tulee sitä mukaa, kun heidät lisätään jäsenrekisteriin. Alkuvuonna matkaan 
lähteneet jäsenmaksulaskut on saatu toimitettua perille jo useampi viikko sitten, mutta liittoon on tullut 
jonkin verran yhteydenottoja postissa kadonneista laskuista. Ellet ole vielä saanut tämän vuoden 
jäsenmaksua, laita viesti jäsensihteerille seuran sähköpostiin.

Jäsenkortti lähetetään Hippos-lehden 2/2017 mukana alkuvuodesta jäsenmaksunsa maksaneille. Jos maksat 
jäsenmaksusi vasta myöhemmin, kortti tulee parin viikon sisällä maksusta. Jäsenten on mahdollista ottaa 
jäsenetuvakuutusta laajempi vakuutusturva 12 €:n lisämaksusta. Vapaaehtoisesta lisävakuutuksesta tulee 
erillinen lasku jäsenkortin mukana. Lisävakuutusta ei voi maksaa jäsenmaksulaskulla. Vuoden 2017 alussa 
(tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä sähköinen tilauslomake, joka poistuu 
käytöstä maaliskuun jälkeen.

SRL lähettää omia jäsentiedotteitaan sähköpostitse suoraan jäsenille. Jos et ole saanut liiton tiedotteita, 
sähköpostiosoitteesi todennäköisesti puuttuu jäsentiedoistasi. Jos haluat saada liiton ja seuran tiedotteita, 
ilmoita sähköpostiosoitteesi seuran sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net.

Huolehdi kilpailuluvat kuntoon ajoissa

Ratsastajien kilpailulisenssit (muut paitsi E- ja KV-luvat) tilataan jäsensihteeriltä seuran sähköpostista 
(posti@kurikanratsastajat.net) kun jäsenmaksu on maksettu.  Seuran jäsenmaksu tulee olla maksettuna 
ennen kilpailulisenssin tekemistä.

E-lupa muuttuu ensi vuonna pakolliseksi kaikissa 1-tason kilpailuissa. E-luvan voi jokainen seuran täys- ja 
perhejäsen lunastaa itselleen verkko-oston kautta liiton nettisivuilta. Ratsastajan ja hevosen kilpailumaksut 
tulee huolehtia kuntoon heti vuoden alussa, viimeistään noin kolme viikkoa ennen kauden ensimmäistä 
kisaa.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

18.2. Kilpailijakoulutus, Myllykylä
18.2. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Jalasjärvi
18.-19.2. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
26.2. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki
4.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Kauhajoki



4.-5.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola
5.3. KuRat vuosikokous, Myllykylä
11.3. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Lapua
11.3. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Karijoki
12.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (aluecup 1, sh-cup 1)
18.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Jalasjärvi
18.-19.3. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
19.3. Satulansovitusluento, Tuiskula
25.3. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Alahärmä
26.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
1.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (hallimestaruus po, sh, sh-cup 2)
2.4. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki 
8.4. Retki Tampereen hevosmessuille
17.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Uusikaarlepyy
22.-23.4. Esteratsastuksen 3-tason kilpailut, Myrkky (aluecup 2, junioricup, ponicup, pikkuponicup, 
amatöörisarja)
23.4. Matkaratsastuksen 1-2-tason kilpailut, Lapua
29.-30.4. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola

Menestystä alkavalle kisakaudelle!


