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Aluekisat lähestyvät!

KuRatin ensimmäisiin alue-estekisoihin ei ole enää pitkä aika, joten järjestelytyöt ovat jo alkaneet. 
Toiminhenkilöt on hankittu ja kutsu tehty kipaan odottamaan, että aluejaosto julkaisee sen. Nyt puuttuu 
enää kökkäväkeä, mutta sitähän meillä toivottavasti piisaa :) Alla lisää tietoa aluekisoista ja siitä, miten 
pääsee mukaan iloiseen kisaporukkaan!

Iloisia uutisia kuuluu myös treenirintamalta, sillä kaupungin kanssa on tehty sopimus Tuiskulan nurmikentän 
käytöstä ainakin tämän kesän ajan. Jatkoa seuraa, jos kentällä on riittävästi kysyntää ja käyttöä suhteessa 
huollon työllistävyyteen. Nurmella voidaan järjestää ainakin valmennuksia ja rataharjoituksia, ehkä jatkossa 
kisojakin?

:) Mape

Alue-estekisat 13.7. Myllykylässä

Kurikan Ratsastajat järjestää Myllykylän Käräjäkentällä esteratsastuksen aluekilpailut lauantaina 13.7. klo 9 
alkaen. Kilpailuissa ratsastetaan luokat 80-110cm. Pj-tuomarina on Anu Tuomi, ratamestarina Maria Rikala, 
stewardina Kristiina Peltonen ja kilpailujenjohtajana Kirsti Mäki-Paavola. Kisojen järjestäminen ei tietenkään 
ole mahdollista ilman reipasta kökkäväkeä, joten kaikkia kynnelle kykeneviä pyydetään ilmoittautumaan 
seuran sähköpostiin tai johtokunnalle, mitä pikemmin sen parempi :) Kaikki ovat erittäin tervetulleita 
mukaan järjestelyihin ja sopivaa hommaa löytyy varmasti kaikille. Aiempaa kokemusta ei tarvita, sillä 
opastusta kyllä saa, jos sitä kaipaa.

Pyrykylän nurmikenttä

Ratsastajien käytettävissä on nyt Myllykylän Käräjäkentän lisäksi Pyrykylän nurmikenttä Tuiskulassa 
Santakujan varressa. Kentällä on mahdollista järjestää ainakin valmennuksia ja rataharjoituksia, 
tulevaisuudessa mahdollisesti myös kisoja. Treenaamassa voi käydä myös itsenäisesti. Huom! Muista 
nurmihokit! Huoltokulujen kattamiseksi kentän käytöstä peritään käyttömaksua KuRat-ratsukoilta 5e/kerta 
ja muilta 10e/kerta. Jotta nurmi pysyi hyvässä kunnossa, oikein märällä kelillä kenttä ei valitettavasti ole 
käytettävissä. Lisätietoja kentästä ja sen käytöstä tulee seuran nettisivuille, kunhan webmaster pääsee 
oikeista töistään kesälomalle eli kökkätöihin. Aitakökkää tulossa lähiviikkoina!

Kilpailukutsuja

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 21.7.2013 
klo 10 alkaen.

Luokka 1, Anun Helppo Ö, avoin aloitteleville ratsukoille
Luokka 2, Helppo C:1 2000, avoin kaikille
Luokka 3, Helppo B:0 2009, avoin kaikille
Luokka 4, Helppo A:1 2009, avoin kaikille



• Ilmoittautumiset 11.-18.7. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 

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

mahdollisten peruutusten tilalle, jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö on Janni Yli-Vainio, p. 040-7389269, j.yli-vainio(at)hotmail.com.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!

Muita kisoja Myllykylässä
7.7. Seuraestekisat
13.7. Alue-estekisat – kutsu Kipassa!
21.7. Seurakoulukisat
4.8. Gymkhanakisat
10.8. Seurakoulukisat
18.8. Seuraestekisat
1.9. Seuraestekisat
28.9. Seuraestekisat (seuramestaruus)
29.9. Seurakoulukisat (seuramestaruus)
6.10. Seuraestekisat

Farmari-näyttely Seinäjoella 3.-6.7.

Farmari-näyttely järjestetään Seinäjoella 3.-6.7. Mukana menossa mm. Suomen Ratsastajainliitto, Sedu 
Aikuiskoulutuksen Hevoosella vaan -hanke, Suora Pohjanmaa, Suomen Kengityssepät sekä runsas joukko 
alan yrittäjiä. Farmarin Hevospuistossa on päivittäin monenlaista hevosiin liittyvää ohjelmaa ja tilakohteissa 
on mukana myös hevostiloja, mm. Kauppilan talli.

Koulutus hevosen valmistelusta kilpailuihin ja näyttelyyn

Hevoosella vaan -hanke järjestää koulutuksen hevosen valmistelusta kilpailuihin ja näyttelyyn lauantaina 
10.8. klo 12-16 Seinäjoen Ravikeskuksessa SuoRan näyttelyn yhteydessä. Mahdollisuus seurata ja oppia 
kädestä pitäen harjan nyppimistä, verkkoletin tekoa sekä letittämistä nykeröille demonstraatiohevosilla.

Kouluttajana Susanna Hakkarainen, Sedu Aikuiskoulutuksesta. Ohjelma: klo 12-13 harjan nyppiminen, klo 
13-14 verkkoletti, klo 14–15.30 nykeröletit, klo 15.30–16 vinkkejä viimeistelyyn. Koulutus on maksuton. 
Lisätietoja: Susanna Hakkarainen, 040-8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi.

Ravihevosen ja -ponin valmennus -koulutus Kauhavalla

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Ravihevosen/-ponin valmennus -koulutuksen sunnuntaina 25.8. 
klo 12 alkaen Kauhavan raviradalla (Tanelintie, 62200 Kauhava). Kouluttajana Akseli Lahtinen. Ohjelmassa 
klo 12–13.30 teoriaa ja kahvitauon jälkeen klo 14 demonstraatiot raviradalla. 



Tilaisuuteen valitaan 6 demonstraatiohevosta (2 raviponia, 2 lämminveristä ja 2 suomenhevosravuria), 
joiden valmennusta sekä mahdollisia ongelmia käydään läpi koulutuksen yhteydessä käytännössä 
raviradalla. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä hevosen/ponin iän, sukupuolen ja lyhyen kuvauksen 
valmennus/kilpailuhistoriasta. Demohevosiksi valittujen hevosten omistajat sitoutuvat kirjaamaan ylös 
hevosensa valmennus- ja ruokintahistorian 3 kk ajalta ennen tapahtumaa.

Tilaisuuden järjestäjät valitsevat demonstraatioon sopivat hevoset. Koulutus päättyy viimeistään klo 18. 
Koulutus on maksuton, mutta demonstraatiohevoset 25 €, sisältää kahvitarjoilun. Hevosten 
ilmoittautumiset 21.6. mennessä, kuunteluoppilaat 12.8. mennessä Susanna Hakkarainen 040-8682657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

29.-30.6. Kansalliset kenttäkilpailut, Uusikaarlepyy (joukkue-SM, kenttä ponicup, aluemestaruus)
3.-6.7. Farmari, Seinäjoki
7.7. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
13.7. Esteratsastuksen aluekilpailut, Myllykylä
20.7. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Vaasa
21.7. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
28.7. Esteratsastuksen aluekilpailut, Alavus
27.7. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kokkola (K-GR 50v. juhlavuosikilpailut, joukkuemestaruus, 
ponipokaali)
28.7. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kokkola (K-GR 50v. juhlavuosikilpailut, isocup 4, ponipokaali)
3.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (aluecup finaali)
4.8. Gymkhanakisat, Myllykylä
4.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari
10.8. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
10.8. Hevosen valmistelu kilpailuihin ja näyttelyyn, Seinäjoki
11.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (joukkuemestaruus)
17.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki
17.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kannus
18.8. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
24.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Veteli
25.8. Ravihevosen ja -ponin valmennus, Kauhavalla

Hyvää juhannusta!


