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Miljoonat kiitokset kökkäväelle!
Se oli sitten siinä. Myllykylän kentän kisakausi nimittäin. Kenttä on toki edelleen kaikkien vapaassa käytössä
niin kauan kun kelejä piisaa. Muistaakaa vaan kaikki kentän käyttäjät siivota hevostenne jätökset sekä
kentältä että parkkipaikalta, että voidaan jatkossakin pitää kentän käyttö maksuttomana! Viime aikoina
omien jälkien siistimisessä on valitettavasti ilmennyt puutteita, joten nyt on aika ryhdistäytyä. Talikko ja
kottikärryt löytyvät kanttiinikopin takaa ja varastosta.
Tänä vuonna Myllykylässä järjestettiin 12 seurakilpailua. Kuudesti kisattiin sekä esteillä että koulussa ja
kaikkiaan Myllykylässä nähtiin kauden aikana yli 530 kilpailusuoritusta. Koulukisoissa oli yhteensä 170
lähtöä eli keskimäärin noin 28 starttia per kilpailu. Estekisoissa startteja oli 366, keskimäärin 61 per kisa.
Kiitos onnistuneesta kisakaudesta kuuluu ennen kaikkea reippaille talkoolaisille, ilman teitä tämä ei olisi
ollut mahdollista!
Eikä pidä unohtaa muitakaan kisoja ja tapahtumia. Kausi alkoi Kauppilassa järjestetyillä seuraestekisoilla ja
lisäksi junnukerho on toiminut aktiivisesti. Junnut järjestivät kahdet Myllykylän seurakisoista ja lisäksi
lastenkisat Kauppilassa ja Laulajan Ratsutilalla, KuRatin historian ensimmäiset gymkhanakisat sekä toivotun
hevosten match show'n. Nyt on siis hyvä vetää hieman henkeä ja ryhtyä suunnittelemaan, mitä kaikkea
kivaa ensi vuonna tehtäisiin. Ehdotuksia ja toivomuksia saa aina esittää!
:) Mape
Seuramestaruusmitalistit selvillä
Koulu- ja esteratsastuksen seuramestaruuksista kisattiin Myllykylässä 17.-18.9. Mitalit jaetaan pikkujoulussa
19.11.
Kouluratsastus
Pikkujunnut:
1. Mari Vaarankorpi – Trump 58,750%
2. Eerika Mäki-Paavola – Simply Different 57,500%
Juniorit:
1. Sonja Koski-Laulaja – Ihme-Vimpula 64,250% (C)
2. Annette Mäki-Paavola – Simply Different 60,00% (A)
3. Miia Vaarankorpi – Tekiila 56,800% (B)
Seniorit:
1. Maria Rikala – Claudia II 62,200% (B)
2. Sirja Koski-Laulaja – Ihme-Vimpula 61,400% (B)
3. Anna Puska – Irquin 60,000% (C)
Esteratsastus
Pikkujunnut:
1. Mari Vaarankorpi – Trump KuRat 27
Juniorit:
1. Eerika Peltonen – Windy Twinkle 32,5 (80)
2. Emma Peltonen – Miss Monty 31 (80)
3. Sonja Koski-Laulaja – Ihme-Vimpula 29,5 (60)

Seniorit:
1. Sirja Koski-Laulaja – Ihme-Vimpula 25,5 (80)
2. Anna Puska – Irquin 25 (80)
3. Henna Rankila – LPT Caramba 24,5 (60)
3. Maria Rikala – Claudia II 24,5 (80)
KuRat-ratsukoille kaksi tyylimestaruushopeaa
Kurikan Ratsastajat ottivat kaksi tyylimestaruushopeaa Pro Horse Races ry:n järjestämissä alue-estekisoissa
Ilmajoella. Eerika Peltonen ja Windy Twinkle sijoittuivat toiseksi enintään 18-vuotiaiden sarjassa sekä Maria
Rikala ja Claudia II yli 18-vuotiaiden sarjassa.
Myllykylän kisakausi pulkassa
Myllykylän kisakausi on päättynyt. Tuhannet kiitokset vielä kerran kaikille niille, jotka ovat kauden aikana
tehneet kisat mahdollisiksi talkootyöpanoksellaan! Palataan asiaan taas ensi keväänä. KuRat-ratsukot ovat
kilpailleet myös aluetasolla menestyksekkäästi, sijoituksia päivitetty nettisivuille 9.10.
Samalla nettisivuille on päivitetty myös seuraa edustavien ratsukoiden kuvia. Uusia kuvia otetaan edelleen
vastaan sekä sivuilla jo mainituista ratsukoista että sellaisista, joiden kuva vielä puuttuu sivuilta. Erityisesti
seuratasolla kisaavien ratsukoiden kuvia toivotaan lisää! Kuvia voi lähettää Mapelle
maria.rikala(at)netikka.fi.
Ilmoita suorittamasi ratsastus- ja hoitomerkit 15.10. mennessä
Seura anoo ja maksaa jäsenten suorittamat ratsastus- ja hoitomerkit niille jäsenille, jotka ovat osallistuneet
talkootöihin vähintään kolmesti kauden aikana. Olethan muistanut merkitä talkootyösi tapahtumissa
olevaan listaan? Suoritetut merkit jaetaan jäsenille pikkujoulussa. Merkkisäännöt löytyvät Suomen
Ratsastajainliiton nettisivuilta www.ratsastus.fi.
Ilmoita suorittamasi merkit Mapelle maria.rikala(at)netikka.fi 15.10. mennessä. Ratsastus- tai hoitomerkkejä
hakiessasi kerro suorittamasi merkki/merkit, suorituksen järjestäjä ja ajankohta sekä kokeen tuomari (miel.
myös arvosteluun oikeuttava nimike, jos on tiedossa) tai vaihtoehtoisesti kopiot tuomarin allekirjoittamista
pöytäkirjoista. Kilpailutuloksiin perustuvia merkkejä haettaessa ilmoita anottava merkki sekä kilpailutulos
(aika ja paikka).
Pikkujoulua vietetään 19.11. Jurvassa
Kurikan Ratsastajien pikkujoulua vietetään 19.11. Jurvassa Klapurinmajalla. Luvassa mm. hyvää ruokaa,
saunomista, paljuttelua, palkitsemisia ja tietysti mukavaa seuraa. Palkittavana seuramestaruusmitalistit ja
valokuvauskisan parhaat, lisäksi jaossa KuRat-jäsenten suorittamat ratsastus- ja hoitomerkit. Lisätietoa
tulossa lähempänä, merkitse jo päivä kalenteriin!
Eläinkuljettajakoulutus Seinäjoella
Eläinkuljettajakoulutus Seinäjoella (Elinkeinotalo, Huhtalantie 2) 14.10. klo 10-15 (lammas, vuohi, nauta,
sika ja hevonen). Kurssin käyneet ovat oikeutettuja osallistumaan eläinkuljetusasetuksen mukaiseen
pätevyyskokeeseen. Evira järjestää pätevyyskokeita joka toinen kuukausi. Lisätietoa pätevyyskokeeseen
ilmoittautumisesta netissä: www.evira.fi -> eläimet ja terveys -> hyvinvointi -> eläinten kuljetus.

Ilmoittautuminen koulutukseen 10.10. mennessä 06-4163 400 tai tuula.perala@proagria.fi. Hinta: 40€ (+alv
23%) sisältää kahvin, ruokailu omakustanteinen. Järjestäjä ProAgria Etelä-Pohjanmaa, yhteyshenkilö Milla
Alanco, p. 040 706 0558, milla.alanco@proagria.fi.
Kouluvalmennusviikonloppu suomenhevosratsukoille Lapualla
Etelä-Pohjanmaan hevoalan koulutushanke HeKo järjestää kouluvalmennusviikonlopun
suomenhevosratsukoille Lapualla 29.-30.10. Valmentajana kouluratsastaja, ratsastuksenopettaja Minna
Kauppinen. Lauantaina 29.10. klo 12-14 Teoria Lapuan ABC, yläkerta (os. Latojantie 9, Lapua): koulutuksen
eteneminen, valmistelu laatuarvosteluun,tavallisimmat ongelmat, kysymyksiä ja keskustelua. Klo 15-21
Valmennustunnit tasoryhmissä Kojolan ratsutallin maneesissa (os. Kuortaneentie 383, Lapua).
Ryhmässä 2-4 ratsukkoa. Valmennukseen ovat tervetulleita kaikenikäiset/tasoiset ratsukot. Paikat täytetään
ensisijaisesti suomenhevosilla, jäljelle jääneille paikoille ovat tervetulleita muutkin. Kuunteluoppilaat voivat
seurata opetusta maneesin katsomossa. Sunnuntai 30.10. klo 9-18 valmennustunnit tasoryhmissä. Hevosen
majoitusta/päiväkarsinaa voi tiedustella Tarja Kojolalta p. 040-508 2607. Lisätietoa Kojolan Ratsutallista,
sekä ajo-ohjeet: www.netikka.net/kojola. Lisätietoa valmentaja Minna Kauppisesta www.mkdressage.fi
Hinnat: teoria ja kuunteluoppilaat 5e (käteismaksu), valmennustunti hevosen kanssa (sis. la teorian)
20e/tunti (laskutetaan jälkikäteen). Hinnat sisältävät kahvitarjoilun Kojolan ratsutallilla. Ilmoittautumiset pe
14.10. mennessä hankevetäjille. Paikkoja rajoitetusti. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä myös
taustatiedot ratsukosta (ikä, rotu, koulutustaso, ratsastajan taso).
Projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi
Kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
10.-11.10. Piia Pantsun estevalmennus, Myrkky
11.10. Hevosyrittäjä - 2014 vaatimukset ja toimivat ratkaisut rakentamiseen, Vaasa
14.10. Eläinkuljettajakoulutus, Seinäjoki
15.10. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Karijoki (halli, Ponipokaali, aluecup sen 3)
16.10. Esteratsastuksen aluekilpailut, Karijoki (halli, Ponipokaali)
23.10. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli)
28.-29.10. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Vaasa (katsastus)
29.-30.10. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki (katsastus)
29.-30.10. Kouluvalmennusviikonloppu suomenhevosratsukoille, Lapua
9.11. Päätä oikein -kurssi, Vaasa
11.-12.11. Esteratsastuksen aluevalmennus, paikka ja aika varmistuvat myöhemmin
12.11. SRL:n seuraseminaari, Tampere
13.11. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli)
18.-19.11. Kouluratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin
19.11. Kurikan Ratsastajien pikkujoulu, Jurva
19.11. SRL:n urheilufoorumi, Helsinki
20.11. SRL:n syyskokous, Helsinki
22.11. Hevosyrittäjä - Suunnitelmallinen jalostustyö menestystekijänä -koulutus, Seinäjoki
26.-27.11. Esteratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin
2.12. Piia Pantsun valmennus, Myrkky
9.-10.12. Kouluratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin
Hyvää syksynjatkoa!

