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Tule mukaan seuratoimintaan!

Kurikan Ratsastajien vuosikokous lähestyy, joten nyt aika tulla mukaan vaikuttamaan seuran toimintaan. 
Vuosikokouksessa suunnitellaan alkaneen vuoden toimintaa ja valitaan uusia jäseniä hallitukseen. Jotta 
kokoonpano pysyisi sääntöjen mukaisena, tarvitaan ainakin yksi uusi jäsen hallitukseen. Vuoden 
ensimmäiset kisat pidetään lauantaina Latva-Nikkolassa ja IR:n kanssa järjestetään elokuvailta 15.3. Kurikan 
Kinossa. Perinteinen hevosmessuretki on myös suunnitteilla. 

:) Mape

Vuosikokous sunnuntaina 1.3.

Kurikan Ratsastajien vuosikokous pidetään sunnuntaina 1.3. klo 18 alkaen Kurikka-lehden tiloissa 
(Laulajantie 4, kulku pihan puolelta). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan hallitus 
seuraavalle kaudelle. Erovuorossa ovat Maria Rikala (käytettävissä), Anne-Mari Kalemaa (ei käytettävissä), 
Eveliina Luomala (käytettävissä) ja Elina Mäki-Opas (käytettävissä), joka toimi aiemmin varajäsenenä. 
Kokouksessa valitaan siis vähintään yksi uusi hallituksen jäsen ja yksi varajäsen.

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

Elokuvailta IR:n kanssa

Kurikan Ratsastajat järjestää su 15.3. klo 18.00 Kurikan Kinossa yhteisen elokuvaillan Ilmajoen Ratsastajien 
kanssa. Illan elokuvaelämyksenä on pararatsastaja Jaana Kivimäen tarinan kertova Aika Jonka sain. 
Elokuvailta on KuRat-jäsenille maksuton. Ilmoittaudu mukaan posti@kurikanratsastajat.net. Mukaan 
mahtuu myös ei-jäseniä hintaan 12€/lippu.

Seuravaatteet saapuivat

Ennakkovarausten perusteella tilatut collegetakit ja -housut ovat valmistuneet ja maksetut seuravaatteet on 
jo toimitettu omistajilleen. Maksamattomat vaatteet voi lunasta estekisoista 22.2. tai vuosikokouksesta 1.3. 
Uudesta tilauksesta on jo tullut useampia kyselyitä, ja lisätilaus on mahdollinen, kun kiinnostuneita on 
riittävästi. Fleecevuorillisia pipoja on vielä muutamia jäljellä, niitä voi ostaa vuosikokouksessa. Lisää tilataan 
kysynnän mukaan. Suunnitelmissa on tilata kevääksi ohuempia pipoja ja pantoja.

Kilpailukutsu 

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen kilpailuharjoituksen Latva-Nikkolan tallin maneesissa 
lauantaina 22.2. klo 11 alkaen.

Luokka 1, puomi/ristikko/50cm, arv. happy round, avustaja sallittu
Luokka 2, 60/70/80/90cm, arv. 367.1 (A1/A2)



Erityismääräykset:
- Ilmoittautumiset ke 19.2. mennessä Mapelle tai posti@kurikanratsastajat.net. Luokkiin otetaan jälki-
ilmoittautumisia (viestillä Mapelle p. 0405097931 tai kisapäivänä kansliaan).
- Luokissa on valinnainen estekorkeus. Muista ilmoittautuessasi mainita, minkä korkeuden/ mitkä korkeudet 
haluat hypätä.
- Kilpailuharjoituksessa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Ratsukko voi osallistua samaan 
luokkaan useammassa kuin yhdessä korkeudessa tai kahdesti samassa korkeudessa. Enintään kaksi starttia / 
hevonen.
- Luokassa 1 avustaja sallittu. Luokkaan 1 voi osallistua myös hevosta taluttaen tai keppihevosella.
- Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys.
- Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä ja Latva-Nikkolan tallin asukkailta, muilta 10e. Jälki-
ilmoittautuminen +5e.
- Palkintoina ruusukkeet.
- Vastuuhenkilö Maria Rikala, p. 0405097931.
Tervetuloa!

Pohjanmaan aluecupit

Kurikan Ratsastajat maksaa Pohjanmaan aluecupeista useamman ratsukon osallistumismaksun, eli kaikki 
halukkaat voivat osallistua este- ja kouluratsastuksen aluecupeihin. Huomioikaa, että cupeihin pitää 
ilmoittautua erikseen SRL Pohjanmaan sähköpostiin. Cupin ohjeet ja säännöt on julkaistu Pohjanmaan 
aluejaoston nettisivulla.

Valmennuksia Kurikassa

Kauppilan maneesissa järjestetään säännöllisesti Susanna Kuparin kouluvalmennuksia ja Kati Mallatin este- 
ja kouluvalmennuksia. Susannan valmennukset pidetään aina parillisten viikkojen tiistaina, Katin 
valmennukset pääasiassa parittomilla viikoilla keskiviikkoisin. Kaikentasoiset ratsukot tervetulleita! Minna 
Kemppaisen kouluvalmennuksia pidetään kerran kuukaudessa kahden päivän ajan. Lisätietoja Facebookista 
Valmennukset Kauppilassa -ryhmästä sekä Susannan ja Minnan valmennuksista Mapelta ja Katin 
valmennuksista Annalta.

Jäsenmaksun voi jatkossa maksaa e-laskuna

Tilasitko jo e-laskun? Tämän vuoden jäsenmaksulaskun on mahdollista tilata e-lasku, jotta seuraavina 
vuosina lasku tulee sähköisesti. E-lasku helpottaa laskun maksamista ja samalla seura säästää pitkän pennin 
postimaksuissa. SRL tiedotti asiasta liiton nettisivuilla sekä Hippos-lehdissä 7/2019 ja 1/2020.

Näin otat käyttöön Suomen Ratsastajainliitto ry:n kätevän ja turvallisen e-laskun maksaessasi 
ratsastusseurasi jäsenmaksua:

• Kirjaudu verkkopankkiisi ja etsi valikoista kohta "E-lasku", "E-laskusopimukset" tai "Uusi E-lasku" (tai 
vastaava) ja klikkaa sitä.

• Valitse laskuttajaluettelosta Suomen Ratsastajainliitto ry.
• Syötä tunnistetietona viitenumero laskustasi (tai seuraa verkkopankkisi ohjeita).
• Saat jatkossa e-laskut suoraan verkkopankkiisi, jossa sinun tarvitsee tarkistaa ja hyväksyä laskua 

yhdellä klikkauksella.
• Vinkki! Halutessasi voit liittää e-laskun automaattiseen maksamiseen, jolloin pankki veloittaa laskun 

summan automaattisesti laskun eräpäivänä.



Lisävakuutus maksetaan nyt lisenssikaupassa

Vapaaehtoinen lisävakuutus maksetaan nyt liiton lisenssikaupassa eli laskua ei toimiteta korttisaatteen 
mukana, kuten tähän asti. Jotta lisenssikaupan osto onnistuu, jäsenellä täytyy olla henkilötunnus Sensessä. 
Oston siirryttyä kokonaan lisenssikauppaan myös lisävakuutuksen vakuutuskausi muuttuu siten, että tänä 
vuonna maksettu vakuutus oli voimassa tammikuun 2020 loppuun (aiemmin ollut maaliskuun loppuun).

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

22.2. Esteratsastuksen harjoituskisat, Latva-Nikkola
22.-23.2. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Pietarsaari
22.-23.2. Anna Kärkkäisen este- ja kouluvalmennus, Seinäjoki
26.2. Kati Mallatin este- ja kouluvalmennus, Latva-Nikkola
1.3. KuRat vuosikokous, Kurikka-lehti
3.3. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Latva-Nikkola
7.-8.3. Minna Kemppaisen kouluvalmennus, Latva-Nikkola
8.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
11.3. Kati Mallatin este- ja kouluvalmennus, Latva-Nikkola
15.3. KuRat elokuvailta, Kurikan Kino
17.3. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Latva-Nikkola
21.3. Esteratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi
25.3. Kati Mallatin este- ja kouluvalmennus, Latva-Nikkola
27.-28.3. Este- kenttäratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
28.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus jun, sen, nh)
31.3. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Latva-Nikkola
4.-5.4. Minna Kemppaisen kouluvalmennus, Latva-Nikkola
8.4. Kati Mallatin este- ja kouluvalmennus, Latva-Nikkola
8.4. Esteratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi
10.-11.4. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Myrkky
13.4.  Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (aluecup)
14.4. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Latva-Nikkola
18.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Myrkky (hallimestaruus po, sh, talentcup)
22.4. Kati Mallatin este- ja kouluvalmennus, Latva-Nikkola
25.-26.4. Kansalliset esteratsastuskilpailut, Myrkky (aluecup, talentcup)
28.4. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Latva-Nikkola

Aurinkoista kevättä!


