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Jäsentiedote, maaliskuu 2012

Kisoja piisaa!
No niin, nyt on sitten tulevaa toimintaa suunniteltu oikein koko rahan edestä. Hallitukselta saattoi
kevätinnostuksessa hieman karata mopo käsistä, sillä seurakisoja on merkitty kalenteriin suorastaan
historiallinen määrä. Toivottavasti ne saadaan myös järjestetyksi, sillä kisatuotolla on tarkoitus rahoittaa
muuta toimintaa, tehdä kalustohankintoja Myllykylään ja tietenkin lyhentää kenttäremonttiin otettua
lainaa.
Retkiä on suunniteltu ainakin Tampereen hevosmessuille yhdessä IR:n kanssa ja myöhemmin kesällä
matkataan luultavasti Finnderbyyn. Hallitus on jo hankkinut uudet seurahupparit, joita muutkin voivat tilata
kevään aikana. Huppareita on näytillä vuosikokouksessa, jossa muun muassa valitaan seuralle uusi hallitus ja
palkitaan viime vuoden aikana ansioituneita jäseniä.
:) Mape
Kurikan Ratsastajien vuosikokous
Kurikan Ratsastajien vuosikokous järjestetään lauantaina 14.4. klo 16 Kauppilan Ojalassa, os. Latvatie
(3-tien/ 67:n suunnasta tullessa tallin ohi Nikkolantietä eteenpäin ja T-risteyksestä oikealle, Ojala
on toinen talo oikealla). Kokouksessa palkitaan Vuoden Parhaat 2011. Esityslistalla on muun muassa
toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely, uuden hallituksen valitseminen ja
sääntömuutosehdotus.
Hallituksesta erovuoroisia ovat Henna Rankila (ei käytettävissä), Sirja Koski-Laulaja ja Hanna Lohikoski sekä
vuosittain valittava puheenjohtaja. Hallitukseen tarvitaan siis ainakin yksi uusi jäsen, joten toivottavasti
innokkaita löytyy vuosikokouksessa. Kiinnostuneet voivat kysellä lisätietoja nykyisiltä hallituksen jäseniltä.
Vuosikokousmateriaalit päivitetään nettisivuille ennen kokousta. Tarjolla kaffia ja pullaa. Tervetuloa!
KuRat-ratsukoita Powercupiin?
Powercup on Suomen Ratsastajainliiton valtakunnallinen poni- ja junioratsastajien kilpailu. Se on yhdistetty
kilpailu eli siihen kuuluu sekä koulu- että esteratsastuskoe. Esteillä kisataan 90cm (ponit 85/80cm) ja
koulussa helppo C-B. Pohjanmaan aluekarsinta järjestetään 17.5. Myrkyssä ja valtakunnallinen loppukilpailu
7.-8.7. Lahdessa Powercupista kiinnostuneita ratsukoita pyydetään ilmoittautumaan seuran sähköpostiin
osallistujamäärän kartoittamiseksi. KuRatilla on aluekarsintaan neljä paikkaa ja jos halukkaita on enemmän,
osallistujat valitaan seurakarsinnan perusteella.
Retki Tampereen hevosmessuille
Kurikan Ratsastajat järjestää yhdessä Ilmajoen Ratsastajien kanssa retken Tampereen hevosmessuille
lauantaina 21.4. Matkaan lähdetään linja-autolla, joka noukkii KuRat-väen kyytiin Tuiskulan Kärrymiehestä,
menomatkalla pysähdys Ylöjärven Hööksissä. Kyydin hinta 10€ ja ryhmälippu messuille 10€. Lisätietoja

messuista www.hevosmessut.fi. Aikataulu tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautumiset 14.4. mennessä seuran
sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net.
KuRat-seurahupparit
Kurikan Ratsastajien seurahupparit tilataan kesäkuun alussa. Collegehupparin värivaihtoehtoina musta tai
tummansininen, selkään brodeerataan hopeanvärisellä langalla seuran logo ja teksti Kurikan Ratsastajat.
Saatavana koot S-XL (melkopientä kokoa), vuosikokouksessa nähtävänä S-koko. Hupparin hinta 45€.
Tilaukset seuran sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net ja maksut seuran tilille 447300-134205
viimeistään 31.5. Huppareita tilataan vain niille, jotka ovat maksaneet määräaikaan mennessä, koska viime
vuonna tilattuja seurapaitoja jäi maksamatta ja noutamatta... Seurapikeetäkin on siis vielä saatavana,
tiedustelut seuran sähköpostista tai Myllykylän kisojen kanttiinista :)
Kilpailukutsuja
Kurikan Ratsastajat järjestää yhdessä RR-teamin kanssa esteratsastuksen seurakilpailut Jalasjärven
Ratsastuskeskuksessa perjantaina 6.4. klo 11 alkaen.
Luokka 1, Puomi-ristikko, arv. A.0.0
Luokka 2, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 3, 60/70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 4, 80/90/100cm, arv. 367.2 (A2/A2)
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Ilmoittautumiset sähköpostitse 27.3.-3.4. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista
ilmoittautuessasi mainita, jos ratsastat ponilla. Luokissa 3 ja 4 valinnainen estekorkeus, mainitse
valintasi kun ilmoittaudut. Samassa luokassa voi myös hypätä kaksi korkeutta.
Luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi kilpailla enintään 20cm pienemmässä luokassa, johon se
on kuluvalla kaudella korkeimmillaan osallistunut. Esim. 80cm-luokkaan osallistunut ratsukko saa
kilpailla 60cm ja suuremmissa luokissa.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita,
mutta turvakypärä on pakollinen. Hevosen varusteet sääntöjen mukaan.
Lähtömaksu 5e KuRat-jäseniltä ja RR-teamin jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
Enintään 2 starttia/ hevonen, paitsi luokassa 1 hevonen saa startata kolme kertaa.
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 Maria Rikala, p. 040-5097931, maria.rikala(at)netikka.fi.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Kauppilan maneesissa lauantaina 28.4. klo 12
alkaen. Rajallisen pysäköintitilan vuoksi kilpailut ovat avoimet vain KuRat-jäsenille ja Kauppilan tallilaisille.
Luokka 1, Puomi-ristikko, arv. A.0.0
Luokka 2, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 3, 60/70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 4, 80/90cm, arv. 367.2 (A2/A2)
•

Ilmoittautumiset sähköpostitse 27.3.-3.4. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista
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ilmoittautuessasi mainita, jos ratsastat ponilla. Luokissa 3 ja 4 valinnainen estekorkeus, mainitse
valintasi kun ilmoittaudut. Samassa luokassa voi myös hypätä kaksi korkeutta.
Luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi kilpailla enintään 20cm pienemmässä luokassa, johon se
on kuluvalla kaudella korkeimmillaan osallistunut. Esim. 80cm-luokkaan osallistunut ratsukko saa
kilpailla 60cm ja suuremmissa luokissa.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita,
mutta turvakypärä on pakollinen. Hevosen varusteet sääntöjen mukaan.
Lähtömaksu 5e. Jälki-ilmoittautuminen +2e.
Enintään 2 starttia/ hevonen, paitsi luokassa 1 hevonen saa startata kolme kertaa.
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 Maria Rikala, p. 040-5097931, maria.rikala(at)netikka.fi.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!
Tulevia kisoja
5.5. Seuraestekisat Myllykylässä
19.5. Seuraestekisat Myllykylässä
27.5. Seurakoulukisat Myllykylässä
9.6. Seurakoulukisat Myllykylässä
13.6. Seuraestekisat Myllykylässä
27.6. Seurakoulukisat Myllykylässä
4.7. Seuraestekisat Myllykylässä
8.7. Pohjanmaan aikuismestaruuskisat Myllykylässä, myös seuraluokkia
22.7. Seuraestekisat Myllykylässä
29.7. Seurakoulukisat Myllykylässä
4.8. Seuraestekisat Myllykylässä
12.8. Gymkhana-kisat Myllykylässä
19.8. Seurakoulukisat Myllykylässä
26.8. Seuraestekisat Myllykylässä
5.9. Seuraestekisat Myllykylässä
22.9. Seurakoulukisat Myllykylässä (seuramestaruus)
23.9. Seuraestekisat Myllykylässä (seuramestaruus)
7.10. Seuraestekisat Myllykylässä
14.10. Seurakoulukisat Myllykylässä
Tarvetta sääntökoulutukselle?
KuRat järjestää tarvittaessa kevään aikana sääntökoulutuksen, jossa on mahdollisuus suorittaa alueluvan
sääntökoe. Koulutukseen voivat ilmoittautua myös muut kiinnostuneet päivittämään sääntötuntemustaan.
Koulutustarpeen kartoittamiseksi mahdollisia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan seuran sähköpostiin
posti@kurikanratsastajat.net. Vielä tarvitaan lisää osallistujia koulutuksen järjestämiseksi, joten rohkeasti
kaikki mukaan!

Estetuomarikoulutus uusille tuomareille
Pohjanmaan Ratsastusjaosto järjestää estetuomarikoulutuksen 31.3.-1.4. klo 10-16 Seinäjoella
viihdemaailma Ilonassa (Kalevankatu 2). Kouluttajana toimii Anu Tuomi. Koulutus on tarkoitettu uusille
estetuomareille ja se antaa oikeuden harjoittelun jälkeen anoa estetuomarioikeudet. Kurssin hyväksytystä
suorittamisesta saa todistuksen.
Kurssille on tuotava mukanaan kilpailusääntöjen yleinen osa ja esteosa (KS I ja III). Säännöt voi ladata SRL:n
nettisivuilta materiaalisalkusta. Kurssille osallistujan alaikäraja 18v. Osallistujilta toivotaan kokemusta
kilpailutoiminnasta. Ilmoittautumiset 26.3. mennessä kaisa.kujala@ratsastus.fi. Kurssin hinta on 60€/hlö.
Molempina koulutuspäivinä tarjoillaan aamu- ja iltapäiväkahvit. Myös lounasmahdollisuus,
omakustanteisesti.
Nahka- ja valjastyökurssi Ilmajoella
Etelä-Pohjanmaan hevostalouden koulutushanke järjestää Nahka- ja valjastyöt -koulutuksen keskiviikkona
28.3. klo 16 Ilmajoella (Sedu Maaseutu, luokka 7, Ilmajoentie 525). Kouluttajana valjasseppä Eeva AlaNikkola ja aiheina varusteiden kunnon arviointi, hoito ja säilytys, varusteiden korjauksen periaatteet sekä
pieni käytännössä tehtävä nahkatyö. Kurssilla tarvittava välinepaketti (nahkaa, neulat, 2 naskalia, lankaa,
pihdit) ostetaan käteisellä paikan päällä (hinta 40 €). Muuta kurssimaksua ei peritä. Tilaisuudessa
kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset mennessä pe 23.3. hankevetäjille Susanna Hakkarainen 040-868 2657,
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.
Koulutukseen otetaan max 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi järjestetään yhteistyössä
Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston kanssa.
Nuorten hevosten irtohypytystilaisuus Ilmajoella
HeKo-hanke järjestää yhteistyössä Ilmajoen Ratsastajien kanssa nuorten hevosten irtohypytystilaisuuden
Ilmajoen maneesilla (Pappilantie 190) sunnuntaina 1.4. klo 17 alkaen. Ohjaajana Anu Tuomi. Tilaisuus toimii
oivana harjoitteluna laatuarvostelun karsintoihin osallistuville 3-4-vuotiaille suomenhevosille, mutta on
avoin myös muille 2-5 -vuotiaille hevosille ja poneille. Koulutus on maksuton. Myös yleisö on tervetullut
seuraamaan hypytystä.
Aikaa varataan n. 15 min/hevonen. Hevosen on oltava lämmitelty ennen maneesiin tuloa. Paikalla on
ohjaajan lisäksi kaksi avustajaa. Hevosella oltava suitset ja vähintään etujalat suojattuna. Hevosen tuojalla
kypäräpakko. Rajoitettu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen pe 23.3. mennessä Susanna Hakkarainen 040868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.
Mainitsethan hevosen iän ilmoittautumisen yhteydessä.
Kengityksen jatkokurssi Ähtärissä
HeKo-hanke järjestää Kengityksen jatkokurssin Ähtärissä MikonMajan Ratsastuskoulussa (Alastaipaleentie
47, Alastaipale) lauantaina 14.4. klo 10-16. Kouluttajana Kalevi Kojola. Koulutus on maksuton ja tarkoitettu
henkilöille, jotka ovat jo käyneet kengityksen peruskurssin, osallistuneet HeKo –hankkeen irtokenkäiltaan tai
omaavat vastaavat tiedot ja taidot kengityksestä. Koulutus sisältää teoriaosuuden lisäksi käytännön
harjoittelua teuraskavioilla. Ilmoittautumiset 2.4. mennessä nanne.korpivaara@proagria.fi tai
susanna.hakkarainen@sedu.fi.

Ähkyluento Ilmajoella
Etelä-Pohjanmaan hevosalan koulutushanke järjestää Ähkyt ja hevosen ruoansulatuselimistö -koulutuksen
tiistaina 17.4. klo 17.30-21 Sedu Maaseudun auditoriossa Ilmajoella (Ilmajoentie 525). Tarjolla on tuhti
tietopaketti jokaiselle hevosenomistajalle, luennoitsijana eläinlääkäri Helena Koskentalo. Luennolla on
havaintomateriaalina The Glass Horse 3D- animaatiot ja videokuvaa. Koulutus on maksuton. Tilaisuudessa
on kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset pe 13.4. mennessä Susanna Hakkarainen 040-868 2657,
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.
Viestintä urheiluseurassa -koulutuksia
Pohjanmaan liikunta ja urheilu järjestää Viestintä urheiluseurassa -koulutuksen Kauhajoella 17.4. klo 18-21
ja Seinäjoella 26.4. klo 18-21. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia urheiluseuran viestinnän muotoja sekä
käsitellään seuran sisäistä ja ulkoista viestintää esimerkkien avulla. Kouluttajana Katariina Haapasaari. Hinta
34 €/hlö. Ilmoittautuminen viimeistään 5.4. Kauhajoelle ja 13.4. Seinäjoelle www.plu.fi.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
24.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (halli)
25.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (hallimestaruus po, sh)
26.3. Pohjanmaan Ratsastusjaoston kevätkokous, Seinäjoki
28.3. Hevoskasvatuksen teemapäivä, Kokkola
28.3. Nahka- ja valjastyökurssi, Ilmajoki
31.3.-1.4. Estetuomarikurssi, Seinäjoki
31.3. SRL:n viestintäfoorumi, Helsinki
31.3. Este- ja kouluratsastuksen seurakilpailut, Kauhajoki
1.4. Nuorten hevosten irtohypytystilaisuus, Ilmajoki
6.4. Esteratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi (KuRat & RR-Team)
8.-9.4. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Mustasaari
8.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (halli)
14.4. Kurikan Ratsastajien vuosikokous, Kauppila
14.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (hallimestaruus nh, jun, sen)
14.4. Tyylituomarien lisenssikoulutus, Ilmajoki
14.4. Kengityksen jatkokurssi, Ähtäri
15.4. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
17.4. Ähkyluento, Ilmajoki
17.4. Viestintä urheiluseurassa –koulutus, Kauhajoki
20.-22.4. Esteratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
20.-22.4. SRL:n kevätkokousviikonloppu, Tampere
20.-22.4. Hevoset – Hevosalan ammatti- ja harrastemessut, Tampere
26.4. Viestintä urheiluseurassa –koulutus, Seinäjoki
28.4. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kauppila
28.-29.4. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Ypäjä
29.4. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myrkky (halli, aluecup 2, sh-cup 1)
Aurinkoista kevättä!

