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Kohti kesää ja kisakautta!

Aluekisakausikin on jo tällä alueella pyörähtänyt käyntiin, ja pian alkavat pyöriä taas oman seurankin kisat. 
Talvitauon jälkeen sitä on jopa odottanut, vaikka paljon työtä ne kesän mittaan teettävätkin. Vuosia kisoja 
järjestäneenä voisin sanoa sen olevan omaa kutsumushommaani, kun ei poiskaan malta jäädä =) 

Liitto on aloittanut Matti Kuusen johdolla Tavat ja taidot takaisin -projektin - ei ollenkaan hullumpi idea...  
Harmittavan usein huomaa, että kisoihin tullaan ilman että on edes yritetty ottaa selvää sallituista 
varusteista, saati säännöistä. Näin kisakauden kynnyksellä kaikkien olisikin hyvä kerrata hieman sääntöjä 
(muutoksiakin on tullut aluesääntöihin) ja samalla miettiä kuinka voisi tehdä kisoista mielekkäät toisille 
kisaajille, yleisölle, sekä etenkin toimihenkilöille ja talkoolaisille. Helpompia keinoja ovat niinkin 
yksinkertaiset asiat, kuin sanat "kiitos" ja "anteeksi" ;)

Toki seuramme toimintaan kuuluu muutakin kuin kisoja: allekirjoittanut osallistui menneenä lauantaina 
Horsebic-seuralisenssikoulutukseen muutaman muun innostuneen kanssa. Ei voi kun sanoa että 
TEHOKASTA! Ja silti niin hauskaa =D  Horsebic on ratsastusvalmentaja Meri Sataman kehittämä 
liikuntamuoto, joka auttaa ratsastajia sisäistämään ratsastustermistöä ja tekniikkaa sekä vahvistaa 
ratsastajan fysiikkaa. Harmi ettei koulutus kerännyt enempää innokkaita, koska tämä olisi kerrassaan 
loistava lisäliikuntamuoto juuri ratsastajille, ja saatu apu heijastuisi varmasti myös hevosen selässä hyvinä 
tuloksina! Käykäähän tsekkaamassa youtubesta videoita (löytyy hakusanalla Horsebic tai Meri Satama).

Helmikuun lopulla järjestettiin myös seuran vuosikokous (harmittavan vähällä osallistujajoukolla tämäkin...). 
Saimme silti läpi sääntömuutoksen siitä, että siirrymme yhdestä vuosikokouksesta takaisin syys- ja 
kevätkokouskäytäntöön. Tämä siksi että nyt tilikausi ja hallituksen toimintakausi ovat olleet "eri syklissä", 
mikä tekee asioista hieman hankalia. 

Mutta takaisin nykyhetkeen: kehittääksemme seuratoimintaa ja saadaksemme jäsenet osallistumaan 
tapahtumiin, haluaisimme kuulla jäsenten mielipiteitä ja toiveita. Minkälaiseen toimintaan tahtoisit 
osallistua ja minkälaista toimintaa haluaisit itse järjestää tai olla mukana järjestämässä? Mikä saisi JUURI 
SINUT osallistumaan kisoihin/kokouksiin/kerhoihin/retkiin/luentoihin? Vastata voi suoraa seuran 
sähköpostiin tai nettisivujen palautelaatikon kautta. Jos haluat vastauksia tai yhteydenottoa, niin 
huomaathan, että palautelaatikon kautta viestit tulevat nimettöminä, joten laita mukaan 
sähköpostiosoitteesi tässä tapauksessa. Ja tietenkin hallituslaisia voi aina tulla nyppäämään hihasta! 
Muistattehan että seura toimintoineen on yhtä kuin sen jäsenet ;)

Terveisin Janni

Ps. kisoissa ja muissa tapahtumissa nähdään!

Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja sääntömuutos

Vuosikokouksessa seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Maria Rikala ja erovuorossa olleet Janni Yli-
Vainio ja Anna Puska valittiin hallitukseen uudeksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksessa jatkavat myös Hanna 
Lohikoski, Katariina Perälä ja Sirja Koski-Laulaja. Varajäseneksi valittiin Sonja Koski-Laulaja.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin muun muassa viime vuoden toimintakertomus sekä tämän vuoden 



talousarvio ja toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmaan kuuluu muun muassa seuran historian 
ensimmäisten aluetason esteratsastuskilpailujen järjestäminen Myllykylässä 14.7. Lisäksi pidetään tuttuun 
tapaan runsaasti seurakilpailuja ja järjestetään erilaisia tapahtumia ja retkiä. Painopistealueena on Suomen 
Ratsastajainliiton teeman mukaisesti koulutus ja osaaminen. Jäseniä kannustetaan osallistumaan liiton 
toimihenkilökoulutuksiin ja lisäksi järjestetään omia koulutuksia kysynnän mukaan. Suunnitteilla on 
esimerkiksi kenttäratsastuksen starttikurssi.

Vuoden parhaat palkittiin

Kurikan Ratsastajien vuosikokouksessa palkittiin muun muassa viime vuonna ansioitunutta talkooväkeä. 
Vuoden talkoolaisen palkinnon sai Riina Kantoniemi, joka on ollut auttamassa lukuisissa estekilpailuissa 
kauden aikana. Vuoden tulokkaina palkittiin Pia-Nora ja Mia-Maria Isomäki , jotka ovat esimerkillisen 
innokkaina ja reippaina aloittaneet seuratoimintansa (kisojen vastuuhenkilöt kiittävät suuresti näitä ahkeria 
tyttöjä!). Seuraperheenä Puskan Annan ja Oja-Nisulan Iisakin perhe, joista kaikki osallistuvat seuran 
toimintaan merkittävästi kaudella 2012.

Vuoden ”salaseuralaisen” palkinnon sai Joni Alatalo, sillä hän ei ole edes seuran jäsen, mutta on silti 
osallistunut toimintaan aktiivisesti ja tarjonnut Kauppilan Riinan kanssa loistavaa kanttiinipalvelua useissa 
kisoissa! Vuoden hevosena palkittiin monia vuosia seuraa ansiokkaasti erityisesti kouluratsastuksessa 
edustanut Cadiz Ramazzotti, joka on parhaillaankin hallitseva seuramestari Terhi Myllyniemen 
ratsastamana.

Retki Tampereen hevosmessuille 6.-7.4.

Valitettavasti emme tänä vuonna järjestä linja-autoreissua tapahtumaan, koska yhteistyökumppani puuttuu, 
ja meidän seuran osallistujamäärät olleet niin vähäisiä. Mutta kaikkien halukkaiden iloksi ajateltiin kokeilla, 
josko innokkaista lähtijöistä saataisiin kimppakyytiläisiä :)   Lippujen osto omasta pussista ja matkakulut 
tasan. 

Innokkaat voivat laittaa pikapuoliin sähköpostia Jannille, niin päästään suunnittelemaan. Laitathan toiveesi 
päivästä (la vai su), ja jos olet aikuinen, niin myös siitä onko sinulla auto käytössä ja olisitko halukas 
toimimaan kuskina. Tiedetään sitte lähtijämäärän mukaan katsella kyytejä :)
Lisää tietoa Tampereen hevosmessuista: http://www.hevosmessut.fi/
Kyselyt ja ilmoittautumiset: Janni / j.yli-vainio@hotmail.com

Heppakerho kokoontuu Kurnun yläkerrassa

Kurikan Ratsastajien heppakerho 7-12 vuotiaille innokkaille hevostelijoille kokoontuu joka keskiviikko kello 
17.00-18.30 Kurikassa Kurnun yläkerrassa. Heppakerhossa mm. varusteiden huoltoa, teoriaa, tallikäyntejä ja 
paljon muuta mukavaa. Kerhon ohjaajat: Tiia Huhtanen ja Niina Arola. Kerho on jäsenille maksuton, muilta 
peritään materiaalimaksu. Tervetuloa!

Kilpailukutsu

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Kauppilan maneesissa perjantaina 29.3. klo 12 
alkaen. Rajallisen pysäköintitilan vuoksi kilpailut ovat avoimet vain KuRat-jäsenille ja Kauppilan tallilaisille.

Luokka 1, Puomi-ristikko, arv. Happy round
Luokka 2, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 3, 60/70cm, arv. 367.2 (A2/A2)



Luokka 4, 80 tai isompi (korotukset 10cm välein), arv. 367.2 (A2/A2)

• Ilmoittautumiset sähköpostitse 19.-26.3. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. 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!

Stewardikoulutus Pohjanmaalla

SRL Pohjanmaa järjestää stewardikoulutuksen Seinäjoella Atrian tiloissa (os. Itikanmäenkatu 3, Seinäjoki) 
30.–31.3. Koulutus alkaa lauantaina klo 12.30 ja kouluttajana toimii Venla Väätänen. Hinta: 80 €/ hlö 
sisältäen kahvit, lounas omakustanteinen. Maksu laskutetaan osallistujilta erikseen. Koulutustiloissa ei ole 
tarjolla lounasta. Alueella on kävelymatkan päässä lounaspaikkoja (esim. ABC Seinäjoki).

Ilmoittautumiset sähköisellä ilmoittautumislomakkeella (Pohjanmaan ja liiton tapahtumakalenterissa) 22.3. 
mennessä. Ilmoita nimesi, laskutusosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä seurasi.
Sähköinen lomake löytyy: http://www.ratsastus.fi/alueet/pohjanmaan_alue/koulutus_ja_tapahtumat
Lisätiedot: kaisa.kujala@ratsastus.fi

Pohjanmaan arvokilpailut ja säännöt 2013

Kilpailujen järjestämisohjeet sekä mestaruus- ja muut erikoiskilpailusäännöt vuodelle 2013 on päivitettu 
alueen nettisivuille materiaalisalkkuun.  Samasta paikasta löytyy myös erillinen aluecup-info seuroille ja 
kilpailijoille. Kilpailukalenteri on julkaistu alueen nettisivuilla ja kilpailujen järjestävät lisäävät itse kilpailut ja 
kutsut Kipaan. Merkitse kalenteriin KuRatin alue-estekisat 14.7. KuRat on maksanut aluecupin seuramaksun 
useammalle ratsukolle, joten kaikki halukkaat voivat ilmoittautua mukaan cupeihin.

Vastuuvalmentajakoulutus Seinäjoella

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliiton kanssa
vastuuvalmentajakoulutuksen Seinäjoen ravikeskuksessa torstaina 14.3. klo 18. Kouluttajana Aulis 
Peltokoski. Vähintään 18-vuotiaan henkilön, jolla ei ole koskaan ollut ravikilpailuissa ohjastamiseen 
oikeuttavaa ajolupaa, on osallistuttava vastuuvalmentajakoulutukseen voidakseen toimia hevosen
valmentajana.

Koulutus keskittyy hevosen ilmoittamista ja kilpailuttamista koskeviin valmentajan vastuihin ja 
velvollisuuksiin. Koulutukseen osallistuminen, teoriakokeen hyväksyttävästi suorittaminen ja kilpailulisenssin 



lunastaminen oikeuttavat toimimaan hevosen valmentajana. Koulutuksen hinta 54 euroa. Hintaan sisältyvät 
ravikilpailusäännöt, lääkintäohjeet ja muu oheismateriaali. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset hankevetäjille: 
Susanna Hakkarainen 040 868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040 161 2552, 
nanne.korpivaara@proagria.fi.

Nuorten hevosten irtohypytystilaisuus Lapualla

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää nuorten hevosten irtohypytystilaisuuden Kojolan ratsutallin 
maneesilla (os. Kuortaneentie 383, Lapua) la 23.3. klo 10 alkaen. Tilaisuus toimii oivana harjoitteluna 
laatuarvostelun karsintoihin osallistuville 3-4-vuotiaille suomenhevosille, mutta on avoin myös muille
2-5-vuotiaille hevosille ja poneille. Myös yleisö on tervetullut seuraamaan hypytystä. Ohjaajana toimii Heidi 
Salo. Varaamme aikaa n. 20 min/hevonen. 

On toivottavaa, että hevosta on verrytelty ennen maneesiin tuloa esim. maneesin takana sijaitsevalla 
kentällä. Paikalla on ohjaajan lisäksi avustaja. Hevosella oltava suitset ja vähintään etujalat suojattuna. 
Hevosen tuojalla kypäräpakko. Ilmoitamme tarkemman aikataulun ilmoittautumisajan umpeuduttua ma 
15.3. Huom. Rajoitettu osallistujamäärä. Hinta 10 €, käteismaksu. Ilmoittautuminen pe 15.3. mennessä. 
Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä hevosen rodun ja iän. Susanna Hakkarainen 040-868 2657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi, Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Hevosyrittäjäpäivä Seinäjoella

Riittääkö rahkeet? - Päivä hevosyrityksen suurten kysymysten äärellä ti 26.3. klo 10-15 Seinäjoen 
Elinkeinotalolla (os. Huhtalantie 2). Ohjelma:
10.00 Hevosyritys työnantajana, Satu Kallioniemi, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
10.45 Lomitus hevostiloilla, Heikki Mäkirintala, Mela
11.30 Omakustanteinen lounas ravintola Trahteerissa Elinkeinotalolla
12.00 Terve hevosyritys, Erkki Laitila, SeAMK
12.45 Hevospisneksen menestystekijät ja sudenkuopat - kehittämishankkeen esittely, Satu Kallioniemi, 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
13.15 Ajatuksia tavoitteiden asettamisesta ja myönteisestä asenteesta, hevosyrittäjä ja tsemppari Toni 
Nieminen
14.15 Päivän päätös ja iltapäiväkahvit

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa / Hevoosella vaan - 
koulutushanke sekä Hevospisnes kehittämishanke. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen ke 20.3. 
mennessä Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai tai Nanne Korpivaara 040-
161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

9.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, aluecup 1/pikkucup)
9.3. Kouluratsastuksen harjoituskilpailut, Kannus (Torpan)
10.3. Matkaratsastuksen aluekilpailut, Kauhava
14.3. Vastuuvalmentajakoulutus, Seinäjoki
16.-17.3. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
16.-17.3. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
23.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, hallimestaruus PO, SH)
23.3. Nuorten hevosten irtohypytystilaisuus, Lapua
26.3. Hevosyrittäjäpäivä, Seinäjoki
29.3. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka (Kauppila)



30.-31.3. Stewardikoulutus, Seinäjoki
6.-7.4. Hevosmessut, Tampere (KuRat-retki la tai su!)
12.-13.4. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Vaasa
13.4. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (hallimestaruus)
14.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (halli)
20.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (hallimestaruus NH, JUN, SEN)
26.-28.4. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Niinisalo (pe-la tai la-su)

Iloista kevään odotusta!


