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Kohti uusia kujeita

Tämän vuoden seuratoiminta alkaa olla pulkassa ja vähitellen valmistaudutaan ensi vuoden koitoksiin. 
Isoimpana projektina on Myllykylään tuleva uusi monitoimirakennus, joka toimii jatkossa kilpailujen 
kansliana ja kanttiinina. Rahoitusta saadaan kaupungilta ja Elyn kautta, mutta seuran osuus on tarkoitus 
hoitaa pääosin talkootyönä. Keväällä tarvitaan siis apua kaikilta jäseniltä, että kisoja ja tapahtumia päästään 
jatkossa järjestämään entistä paremmissa puitteissa.

Heti alkuvuodesta järjestetään Hyvinvoiva hevonen tulevaisuudessa -luento Myllykylän kylätalolla. Kisoja 
pidetään talvella sen mukaan, kun niille on kysyntää ja järjestäjiä, kesällä sitten taas tuttuun tapaan 
useammin. Kalenteriin on jo merkitty 2-tason estekisat, jotka järjestetään Myllykylän kentällä 15.7. Kisoissa 
ratsastetaan ainakin esteratsastuksen aluecupien finaalit, muiden luokkien osalta voi esittää toiveita. Samaa 
koskee tietysti kaikkea seuratoimintaa, ehdotukset ja toivomukset ovat aina tervetulleita.

Vuoden lopulla ehdittiin vielä tutustua lännenratsastukseen sekä teoriassa että käytännössä. Trail-
valmennuksiin mahtuu vielä lisääkin osallistujia. Iines Ala-Mantila edusti ansiokkaasti seuraa Kurikan Lucia-
äänestyksessä ja Ilmajoen Ratsastajat kiittivät meitä yhteistyöstä kunniakirjalla ja herkkukorilla. Kiitos 
kaikille seuratoimintaan osallistuneille ja mukavaa joulunaikaa kaikille!

:) Mape

Kilpailujen kulukorvausten hakeminen

Muista hakea kilpailujen kulukorvausta vuoden loppuun mennessä! Kurikan Ratsastajat maksaa takaisin A- 
tai D-kilpailulisenssin niille seuraa edustaville jäsenille, jotka ovat kauden aikana vähintään kahdesti 
saavuttaneet hyväksytyn tuloksen kyseistä lisenssiä edellyttävästä luokasta. A-luvasta korvataan D-luvan 
osuus, jos ratsastajalla on riittävät tulokset 2-tasolta mutta ei 3-5-tasolta.

Lisäksi ratsastajille korvataan lähtömaksut niistä 2-3-tason rankingpisteluokista, joissa he ovat sijoittuneet 
sekä KuRatin joukkueeseen kuuluneille ratsukoille myös joukkumestaruusluokista. Kilpailujen kulukorvauksia 
haetaan lomakkeella http://www.kurikanratsastajat.net/lomakkeet/kisakorvaushakemus.pdf
Korvauksen myöntäminen edellyttää vähintään kolmea kökkärastia ja yhdelle ratsastajalle maksetaan 
korvausta enintään 250 euroa. Lomakkeet toimitetaan Mapelle 31.12. mennessä joko paperilla Maria Rikala, 
Jyräntie 128, 61300 Kurikka tai sähköisesti maria.rikala@netikka.fi. 

Hyvinvoiva hevonen tulevaisuudessa -luento

Millainen on hyvinvoiva hevonen tulevaisuudessa? Kurikan Ratsastajat järjestää luennon su 7.1. Myllykylän 
kylätalolla (entinen koulu ratsastuskenttää vastapäätä). Luennoitsijana Verna Vilppula, etologian 
(eläintenkäyttäytymistiede) kandidaatin tutkinnon toisen vuoden opiskelija Coventryn yliopistosta. Ennen 
Englantiin lähtöä hän on toiminut hevospuolella pienyrittäjänä vuodesta 2009 ja valmistunut Ypäjältä 
hevosenhoitajaksi vuonna 2010.

Tule kuulemaan etologian opintojen herättämiä kysymyksiä hevosten elämästä. Millä tavalla etologian ja 
hevosalan käsitys hevosesta eroaa? Mitä tiedetään hevosten elämästä, tunteista ja mielestä tällä hetkellä? 

http://www.kurikanratsastajat.net/lomakkeet/kisakorvaushakemus.pdf


Esittelyssä myös viimeaikaisia tutkimuksia aiheen ympäriltä. Luennon lopussa mahdollista kysyä ja 
keskustella läpikäydyistä aiheista. Tervetuloa kaikille!

Tilaisuus alkaa klo: 11.30 kaffituksilla, jonka ohessa voi kuulla kanttiinirakennusprojektista, jota on 
mahdollisuus tukea myös vapaaehtoisella kaffimaksulla. Varsinainen luento-osuus alkaa noin kello 12. 
Myynnissä myös KuRat-kasseja.

Luento järjestetään Myllykylän kylätalolla (vanha koulu ratsastuskenttää vastapäätä). Sisäänkäynti oikean 
päädyn ovesta. Luennon hinta KuRat-jäsenille 5 euroa, muille 10 euroa. Ilmoittautumiset viimeistään 31.12. 
sähköpostilla posti@kurikanratsastajat.net tai txt/wa 0407389269 (Janni).

Pikkujouluissa palkittiin kisamenestyjät ja talkoolaiset

Seuramestaruusmitalistit:
Pikkujunnut, koulu: Wilma Komppa, Martta Oja-Nisula, Iida Yli-Nisula
Juniorit, koulu: Marleena Komppa, Eerika Mäki-Paavola, Aada Peurala
Seniorit, koulu: Terhi Myllyniemi, Maria Rikala, Marja Rinta-Risku
Pikkujunnut, este: Iida Yli-Nisula, Wilma Komppa, Martta Oja-Nisula
Juniorit, este: Eerika Mäki-Paavola, Marleena Komppa, Aada Peurala
Seniorit, este: Anna Oja-Nisula, Jatta Vettenranta, Maria Rikala

Arvokilpailuissa menestyneet:
Pohjanmaan hallimestaruushopeaa esteillä, nuoret hevoset: Marja Rinta-Risku – Hades
Kolmas sija Pohjanmaan suomenhevoscupin kokonaiskilpailussa: Anna Oja-Nisula – Tutun Jussi
Valtakunnallinen laatuponikilpailu, 4-vuotiaiden toinen sija esteillä: Laura Ahola – Viljam 

Muut palkinnot: 
Vuoden hevonen: Viljam
Vuoden talkoolaiset: Terhi Myllyniemi ja Sirpa Pentimäki-Salli
Vuoden tulokkaat: Satu Ritari ja Rami Sivula
Vuoden seuraperhe: Elina Mäki-Opas ja Iida Yli-Nisula
Heppakerhon ohjaaja: Jenny Ojanen

Ensi vuoden jäsenlaskut

Ensimmäiset jäsenlaskut lähtevät liitosta tiistaina 2.1.2018. Laskut tulevat automaattisesti kaikille vuonna 
2017 jäsenmaksunsa maksaneille (mikäli et ole erikseen ilmoittanut seuralle, että haluat päättää 
jäsenyyden). Liiton tilinumerot ovat vaihtuneet! Muista maksaa maksusi laskussa annetulle tilille. 

Tarkista laskulta, että seura ja jäsenlaji ovat oikein. Jos lasku on virheellinen, ole yhteydessä seuraan ennen 
maksamista (posti@kurikanratsastajat.net). Älä maksa virheellistä laskua. Muista käyttää maksuviitettä 
Jäsenkortti lähetetään Hippos-lehden 2/2018 mukana alkuvuodesta jäsenmaksunsa maksaneille. Jos maksat 
jäsenmaksusi vasta myöhemmin, kortti tulee parin viikon sisällä maksusta. 

Jäsenmaksut vuonna 2018
Täysjäsen: seniori 56,- (SRL 52,- + KuRat 4,-)

juniori 49,- (SRL 45,- + KuRat 4,-)
Perhejäsen:  seniori 31,- (SRL 27,- + KuRat 4,-) 

juniori 27,50 (SRL 23,50 + KuRat 4,-)
Kannatusjäsen 15,-

Jäsenten on mahdollista ottaa jäsenetuvakuutusta laajempi vakuutusturva 12 €:n lisämaksusta. 



Vapaaehtoisesta lisävakuutuksesta tulee erillinen lasku jäsenkortin mukana. Lisävakuutusta ei voi maksaa 
jäsenmaksulaskulla. Vuonna 2017 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa
maaliskuun 2018 loppuun asti edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelle 2018 on maksettu eräpäivään
mennessä. Vuoden 2018 alussa (tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä 
sähköinen tilauslomake. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus

Huolehdi kilpailuluvat kuntoon ajoissa

Kaikkien tasojen kilpailuluvat ensi vuonna siirtyvät verkko-ostoon osoitteeseen www.ratsastus.fi. Verkko-
osto tarkistaa, että jäsen on maksanut jäsenmaksunsa, jonka jälkeen osto onnistuu. Jäsenmaksun 
kirjautumiseen kuluu muutamia arkipäiviä. Verkko-ostoa käytetään Maksuturvaa hyödyntäen, jolloin lupa 
maksetaan heti ja tieto siirtyy Kipaan aiempaa nopeammin, vuorokauden sisällä. 

Maksa kilpailulupasi heti vuoden alussa etenkin, jos aiot vaihtaa edustusseuraa. Seuranvaihtajat eivät voi 
ilmoittautua kisoihin vanhan seuran nimissä, vaan muutos täytyy tehdä ennen ensimmäistä 
kilpailuilmoittautumista. Jos kilpailuluvan teko ei onnistu, varmista  jäsensihteeriltä, että henkilötunnuksesi 
ja sähköpostiosoitteesi löytyvät jäsenrekisteristä. Kilpailulupa on vuosikohtainen, eli se tulee tehdä joka 
vuosi uudestaan.

Kilpailulupien hinnat vuonna 2018
• Kansainvälinen A-lupa 320 € (este, kenttä, koulu)
• Kansainvälinen B-lupa 210 € (muut lajit)
• Kilpailuluvan korotus A->KV-A 170 € (este, kenttä, koulu)
• Kilpailuluvan korotus B-> KV-B 150 € (muut lajit)
• Kansallinen A-lupa 150 €
• Kansallinen B-lupa 60 €
• Kilpailukohtainen kansallinen/kansainvälinen C-lupa 50 €
• D-lupa 30 €
• E-lupa 10 €
• Hevosen vuosimaksu 40 € (maksua ei tarvitse maksaa 1-tason kilpailuissa, mutta hevosen täytyy löytyä 
Kipasta)

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

29.-30.12. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
7.1. Hyvinvoiva hevonen tulevaisuudessa -luento, Myllykylä
14.1. Parempaa toimintaa -seurakehittämisvalmennus, Tuuri
20.-21.1. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Myrkky
20.-21.1. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola
3.2. Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Seinäjoki
10.-11.2. Stewardikoulutus, Seinäjoki
10.-11.2. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkkola
17.-18.2. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Myrkky
25.2. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki
2.-3.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola
3.3. Koulutuomareiden lisenssikoulutus ja skaalantarkastus, Kauhajoki
4.3.  Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (aluecup 1, sh-cup 1)
10.3. Matkaratsastuksen 1-2-tason kilpailut, Myrkky
11.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
30.3. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (sh-cup 2)
14.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Kauhajoki (hallimestaruus)
21.-22.4. Esteratsastuksen 3-tason kilpailut, Myrkky (aluecup 2)

http://www.ratsastus.fi/


28.-30.4. Powerpark Horse Show, Alahärmä 
5.5. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (aluecup 1, Talent cup)
10.5. Tunti- ja aikuisratsastajien mestaruus, Seinäjoki
12.5. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ylistaro (aluecup 3, sh-cup 3)
18.-19.5. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola
19.5. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (Talent cup)
26.5. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Kauhajoki, este (aluecup 4)
10.6. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Alavus (taitomestaruus)
1.7. Kenttäratsastuksen 2-tason kilpailut, Uusikaarlepyy
7.-8.7. Kouluratsastuksen 3-tason kilpailut, Alahärmä (aluemestaruus)
8.7. Kenttäratsastuksen 2-tason kilpailut, Alavus (aluemestaruus)
15.7. Esteratsastuksen 2-tasom kilpailut, Kurikka (aluecup 5)
20.-22.7. Kouluratsastuksen 3-tason kilpailut, Kauhajoki (aluecup 2)
27.-29.7. Powerpark Horse Show, Alahärmä (tuntiratsastajien mestaruus)
31.7.-5.8. Powerpark Horse Show, Alahärmä (SM)
25.8. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ylistaro (joukkuemestaruus)
1.9. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut Uusikaarlepyy (joukkuemestaruus)
8.9. Matkaratsastuksen 2-tason kilpailut, Myrkky
29.9. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Myrkky (ponipokaali, aluecup 3)
30.9. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Myrkky (ponipokaali)

Rauhallista joulunaikaa!


