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Kisakausi käynnistyy!
KuRatin kisakausi käynnistyy muutaman viikon kuluttua 30-vuotisjuhlakisoilla eli Kauhajoella järjestettävillä
alue-estekisoilla. Toivottavasti kivaan porukkaan saadaan mukaan uusiakin talkoolaisia kisoja järjestämään.
Pikaisimmin tarvittaisiin kansliavastaava, joka on käytettävissä koko kisapäivän ajan. Myös tulospalveluun
kaivattaisiin apuja, jos joku pääsisi osallistumaan Ilmajoella järjestettävään Kipa- ja Equipe-koulutukseen.
Seura tietysti maksaa koulutuksen, lisätietoja alla.
Seurakisakalenteria suunniteltiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa heinäkuulle asti ja jatkoa on
varmaan piakkoin tulossa. Mukavaa on ollut huomata KuRatin seurakisojen olevan niin odotettuja, että
kisakalenteria kyseltiin ensimmäisen kerran jo ennen uuden hallituksen valitsemista :) Uusien jäsenten
innostamana hallitus päätti myös pitää tänä vuonna toisetkin aluekisat. Kouluratsastuksen Pohjanmaan
joukkuemestaruudet ratkotaan Myllykylässä 26.7.
:) Mape
Hallituksen vastuualueet
KuRatin uusi hallitus on järjestäytynyt ja jakanut vastuualueet seuraavasti:
Maria Rikala – puheenjohtaja, rahastonhoitaja, webmaster
Hanna Lohikoski – sihteeri, kirjanpito
Janni Yli-Vainio – varapuheenjohtaja, facebook-tiedotus
Anna Puska – webmaster
Anne-Mari Kalemaa – nuorisovastaava
Eveliina Luomala – tiedotus
Hallituksen ulkopuolelta jäsensihteerinä toimii Kristiina Peltonen.
Retki Tampereen hevosmessuille 5.4.
KuRat järjestää yhteistyössä IR:n kanssa retken Tampereen Hevosmessuille la 5.4. Bussikyyditys Ilmajoki Kurikka - Tre - Kurikka - Ilmajoki 10€/hlö, messuliput jokainen hankkii itse. Ratsastajainliiton täysjäsenille
toimitetaan messulippu jäsenetuna Hippos–lehden 2/2014 mukana. Kyyti lähtee Ilmajoen matkahuollosta
klo 7.30, matkalla kyytiin pääsee Koskenkorvan Shelliltä ja Kurikassa Tuiskulan kylätalo Kärrymiehestä (noin
klo 8).
Menomatkalla pysähdytään Ylöjärvellä Hööksin ja Horzen myymälöissä, halutessaan voi käydä myös
viereisessä Elokeskuksessa, jossa on kauppoja ja ravintoloita. Kyyti maksetaan linja-autossa käteisellä,
varaathan tasarahan. Sitovat ilmoittautumiset kyyditykseen seuran sähköpostiin, paluuviestinä tulee
kuittaus. Enää kaksi paikkaa jäljellä!
KuRatin aluekilpailut Kauhajoella 18.4.
Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen aluekilpailut pitkänäperjantaina 18.4. klo 9 alkaen Kauhajoella
Tommin Tallilla. Kutsu ja ilmoittautumiset kipassa. KuRatin 30-vuotisjuhlakilpailuissa ratsastetaan 75cm

seuraluokka ja alueluokat 85-115cm. Tuomariston puheenjohtajana Anu Tuomi, ratamestarina Juha
Peltoniemi, stewardina Maria Rikala ja kilpailujen johtajana Hanna Lohikoski.
Nyt tarvitaan vielä kovasti talkooväkeä mukaan, että saadaan kisat järjestetyksi! Kaikki kiinnostuneet ovat
lämpimästi tervetulleita ja otetaan kiitollisina mukaan porukkaan. Tommin Talli hoitaa kisojen kanttiiniin ja
KuRat kilpailupuolen, eli väkeä tarvitaan muun muassa kansliaan, radalle, tuomaritorniin, verryttelyyn ja
pysäköinnin ohjaukseen. Ei tarvitse olla aiempaa kokemusta hommista, apua ja opastusta saa jos tarvitsee.
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian seuran sähköpostiin, facebook-ryhmään tai hallitukselle. Kökkäväen
hevosille varattu alustavasti muutamia päiväkarsinoita, jotka seura maksaa. Erityisesti karsinoita tarvitsevat
ilmoittautukaa Mapelle asap, että saadaan kaikkien kökkijöiden ratsut majoitetuksi :)
Luento ratsastajan mielenhallinnasta
Kurikan Ratsastajat järjestää luennon ratsastajan mielenhallinnasta lauantaina 17.5. klo 11 Kauppilan
lomatuvalla (Latvatie 116, Kurikka). Luennoitsijana toimii sosiaalipsykologi (VTM) ja Licenced Master
Practitioner of NLP, lännenratsastaja ja valmentaja Lilli Vanhatalo. Luennon kesto noin 3 tuntia. Kurikan
Ratsastajat tarjoaa pientä purtavaa :)
Luennon hinta: 10e/KuRat jäseniltä, 15e/muut. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 9.5. seuran
sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net. Luento järjestetään, jos mukaan ilmoittautuu tarpeeksi väkeä,
joten sana kiertämään. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Tulevia seurakilpailuja
Kouluratsastuksen seurakilpailut 10.5. klo 11 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Hanna
Luokka 1, Anun helppo Ö, avoin aloitteleville ratsukoille
Luokka 2, Helppo C:2 2000
Luokka 3, Helppo B:0 2009
Luokka 4, Helppo A:10 2011
Esteratsastuksen seurakilpailut 25.5. klo 11 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Anna
Luokka 1, ristikko, arv. Happy round, avoin aloitteleville ratsukoille, avustaja sallittu
Luokka 2, 50-60cm, arv. A.0.0
Luokka 3, 70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 4, 80cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 5, 90cm tai isompi, arv. 367.1 (A1/A2)
Kouluratsastuksen seurakilpailut 7.6. klo 11 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Janni
Luokka 1, Perusmerkin kouluohjelma 1997, avoin kaikille
Luokka 2, C-merkin kouluohjelma 1997, avoin kaikille
Luokka 3, B-merkin kouluohjelma 2010, avoin kaikille
Luokka 4, A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille
Esteratsastuksen seurakilpailut 18.6. klo 18 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Anne-Mari
Luokka 1, 50/60/70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 2, 80/90/100cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Estekisoissa luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi osallistua enintään 20cm alempaan luokkaan kuin
on kuluvan kauden aikana enimmillään kilpaillut. Kilpailukutsut tulossa nettisivuille
www.kurikanratsastajat.net/kisat.html.

Kipa- ja Equipe-koulutus
SRL / Pohjanmaan alue järjestää seuroille Kipa- ja Equipe-koulutuksen, joka koostuu kahdesta päivästä ja
käytännön harjoittelusta. Ensimmäisenä päivänä ladataan ohjelma, tehdään lähtölistat ja muut
ennakkovalmistelut. Toisena päivänä kilpailussa harjoitellaan kilpailun läpivientiä, online-yhteyttä ja tulosten
siirtoa Kipaan sekä maksujärjestelmää.
Koulutukseen otetaan max. 5 henkilöä, 1 (-2) henkilöä / seura, etusijalla alue- ja kansallisia kilpailuja
järjestävät seurat. Koulutus pidetään to 10.4. klo 18.00 Pirjo Tammelan luona, Kiikkalankuja 21, 60800
Ilmajoki ja 12. tai 13.4. IR:n aluekoulukilpailuissa, Ilmajoen maneesilla, Pappilantie 197, 60800 Ilmajoki.
Koulutuksen hinta 30€. Kouluttajina Anu Tuomi ja Pirjo Tammela.
Ilmoittautuminen TAPUn kautta, linkki alueen nettisivuilla. Ilmoittautuessasi saat laskun. Peruuttamattomat
ilmoittautumiset tulee maksaa. Tiedustelut koulutuksesta Pirjo Tammela, pirjo.tammela@kurikka.fi tai 040
736 3293. Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset alueassistentti emmi.kupiainen@ratsastus.fi tai 045 122
5772.
Kuinka palvelu pelaa? - Kysely hevosyrityksen asiakkaille
Kyselyllä selvitetään, kuinka tyytyväisiä eteläpohjalaiset hevosyritysten asiakkaat ovat saamiinsa palveluihin.
Vastaamalla voit vaikuttaa hevospalveluyritysten (ratsastuskoulut, yksityistallit, ravivalmennustallit)
palveluiden kehittämiseen. Tämän kyselyn teettää ProAgrian EU-rahoitteinen Hevospisnes-hanke.
Vastaukset kerätään ja käsitellään täysin luottamuksellisesti.
ProAgria pyytää, että vastatessanne kyselyyn, ajattelette yksittäistä hevospalveluyritystä, josta ostatte
eniten palveluja. Vastaa väittämiin ajatellen tätä palveluntuottajaa. Älä kuitenkaan mainitse tätä yritystä
nimeltä vaan pidä yritys täysin anonyyminä. Vastaaminen kestää noin 5-8 minuuttia.
Vastaa kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/C92A404B0CEB18C6.par
Hevoskaupan kiemurat ja sopimusten solmut
Hevoosella vaan -hanke järjestää Hevoskaupan kiemurat ja sopimusten solmut -koulutuksen Seinäjoen
Elinkeinotalolla (Huhtalantie 2) torstaina 10.4. klo 17. Kattava tietopaketti kaikille asiasta kiinnostuneille,
hevosyrittäjille ja -harrastajille. Luennoitsijana hevoskauppaan erikoistunut lakimies ja esteratsastaja Antti
Linna, http://ylikraka.fi/henkilosto/osakkaat/anttilinna.
Ohjelmassa hevoskaupan erityispiirteet ja osapuolet, avoin kauppa ja koeaika, hevoskaupan lainsäädäntö,
hevonen ulkomailta, kimppaomistaminen, virhe hevosessa/hevoskaupassa, kauppakirjat, esimerkkejä
tosielämästä, tallipaikkasopimukset ja ylläpitosopimukset.
Koulutus päättyy viimeistään klo 21. Koulutuksen hinta 10€, käteismaksu, sisältää kahvitarjoilun.
Ilmoittautuminen hankevetäjille pe 4.4. mennessä puhelimitse (arkisin klo 8-16) tai sähköpostiin:
Susanna Hakkarainen, 040-8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara, 040-1612552,
nanne.korpivaara@proagria.fi.
Kehittyvä ratsukko -tapahtumat Perhossa
Perhossa järjestetään 12.-13.4. Kehittyvä ratsukko -tapahtuma, joka tarjoaa monenlaista ohjelmaa.
Lauantaina nuorten suomenhevosratsujen laatuarvostelun karsinta klo 10 alkaen, avoimet ovet Perhon
ratsastuskoulussa klo 10 alkaen, hevostarvikekirppis klo 10-18 ja Katri Syvärisen Mielen mahdollisuudet

-koulutus klo 13-16. Lisäksi Pohjanmaan aluevalmentajan Antti Jauhiaisen estevalmennuksia lauantaina klo
17 alkaen ja sunnuntaina klo 9 alkaen. Lisätietoja alueen nettisivuilla www.ratsastus.fi/pohjanmaa.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
5.4. KuRat-retki Tampereen Hevosmessuille
10.4. Hevoskaupan kiemurat ja sopimusten solmut, Seinäjoki
12.4. Henkistä valmennusta ratsastajille, Perho
12.-13.4. Kehittyvä ratsukko -tapahtumat, Perho
12.-13.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, hallimestaruus po, sh)
12.-13.4. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
18.4. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki
21.4. Esteratsastuksen seurakilpailut, Ilmajoki
26.-27.4. Esteratsastuksen alue- ja kansalliset kilpailut, Karijoki (halli, tyylimestaruus, aluecup 2)
2.-3.5. Esteratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
1.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (aluecup 3)
2.-3.5. Esteratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
3.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Korsholms
4.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kauhava (Powercup-aluekarsinta)
10.5. Kansalliset kouluratsastuskilpailut, Kauhava
10.5. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
17.5. Ratsastajan mielenhallinta -luento, Kurikka
17.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari
18.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro (aluecup 4, sh-cup 2)
24.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (aluecup 1, sh-cup 3)
25.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
Aurinkoista ja aktiivista kevättä!

