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Kiitos hyvistä ideoista!

Pikaisella aikataululla järjestetyssä ideakisassa saatiin ilahduttavan paljon hyviä ajatuksia seuratoimintaan. 
Kiitos vielä kaikille osallistujille! Mukava oli myös huomata, että ehdotuksissa oli sellaistakin toimintaa, jonka 
järjestäminen on jo aloitettu. Nyt vaan kaikki kynnelle kykenevät mukaan järjestelyihin, että ideat pääsevät 
paperilta käytäntöön.

Vuosi on ainakin alkanut mukavan aktiivisesti. Helmikuun kilpailijakoulutuksessa oli mukavasti osallistujia ja 
maaliskuussa alkava heppakerho Rinta-Kurikan ratsutilalla täyttyi samantien, kun kerhomainos julkaistiin. 
Huhtikuun hevosmessuretkelle on jo ilmoittautunut lähes linja-autollinen porukkaa, mutta vielä on joitakin 
paikkoja vapaana. Seuraavaksi kokoonnutaan Tuiskulaan satulansovitusluennolle 19.3. ja parit 
kilpailuharjoituksetkin pidetään 11.3. ja 14.4.

:) Mape

ps. Seuran uudet, hienot nettisivut saatiin vihdoin julki! Ihan kaikki linkit eivät vielä toimi, mutta yritän 
fiksailla loputkin kuntoon heti kun ehdin.

Satulansovitusluento Tuiskulassa

Satu Ritari tulee Tuiskulaan pitämään satulansovitusluentoa 19.3. alkaen kello 17.00. Aloitetaan teorialla ja 
kahveilla Latvatien lomatuvalla (Latvatie 116, Kurikka) ja jatketaan sen jälkeen käytännöllä Kauppilan tallilla 
(Nikkoolankuja 116, Kurikka). Kesto noin kolme tuntia. Käytännön osuutta varten riittävästi vaatetta päälle. 
Luento on KuRat-jäsenille ilmainen, muille hinta 10e. Ilmoittautumiset seuran sähköpostiin 
(posti@kurikanratsastajat.net) 16.3. mennessä.

Retki Tampereen hevosmessuille

Jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan retkeilemme huhtikuussa Tampereen hevosmessuille yhdessä 
Ilmajoen Ratsastajien kanssa. Varaa siis lauantai 8.4. kalenteriisi ja lähde yhteisellä kyydillä pitämään hauska 
päivä hevosteluiden merkeissä. Mukaan voit ilmoittautua Riikalle TEKSTIVIESTILLÄ puh. 0405654065 
viimeistään perjantaina 31.3. Seura tarjoaa jäsenille kyydityksen ja liput hankkii jokainen itse.

Linja-auto lähtee klo 7 Ilmajoen kunnantalolta ja kurikkalaiset noukitaan kyytiin Tuiskulan Kärrymiehestä 
noin klo 7.15. Paluukyyti sovitaan yhdessä menomatkalla osallistujien toiveiden mukaisesti. Messut ovat 
avoinna klo 19 saakka ja takaisin lähdetään viimeistään silloin. Linja-auto on jo lähes täynnä, joten jos 
haluaa mukaan, kannattaa olla nopea!

Vuosikokous pidettiin 5.3. Myllykylässä

Kurikan Ratsastajien vuosikokous pidettiin Myllykylän kylätalolla 5.3. Kokouksessa valittiin seuran 
puheenjohtajaksi edelleen Maria Rikala sekä hallituksen jäseniksi Anna Puska ja Janni Yli-Vainio sekä uutena 
jäsenenä Tuija Takamäki. Varajäseneksi valittiin Tiina Ahola.



Vuosikokouksessa esiteltiin ideakisaan tulleet ehdotukset ja palkittiin Vudekan lahjoittamilla Tavoitteena 
tasapaino -kirjoilla kaikki kisan osallistujat: Jenny Ojanen, Akiliina Olkkola, Kaisa Suomalainen ja Tuija 
Takamäki. Ideoita tuli ilahduttavan runsaasti ja niitä toivottavasti saadaan jatkossa toteutetuksi, ainakin 
muutama on jo vireillä. Katso kaikki ideat tiedotteen lopusta!

Harjoituskilpailuja Tuiskulassa

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen kilpailuharjoituksen Kauppilan maneesilla lauantaina 11.3. klo 
11 alkaen sekä perjantaina 14.4. klo 11 alkaen.

Luokka 1, puomi/ristikko/50cm, arv. Happy round, avustaja sallittu
Luokka 2, 60/70/80/90cm, arv. 367.1 (A1/A2)

Erityismääräykset:
• Ilmoittautumiset maaliskuun kilpailuharjoitukseen 9.3. mennessä ja pääsiäisen kilpailuharjoitukseen 

12.4. mennessä sähköpostitse osoitteeseen posti@kurikanratsastajat.net. Kilpailuharjoituksiin 
otetaan jälki-ilmoittautumisia.

• Molemmissa luokissa valinnainen estekorkeus. Muista ilmoittautuessasi mainita, minkä korkeuden/ 
mitkä korkeudet haluat hypätä.

• Ellei toisin mainita, luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi osallistua enintään 20cm alempaan 
luokkaan kuin on kuluvan kauden aikana enimmillään kilpaillut.

• Kilpailuharjoituksissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Ratsukko voi osallistua 
samaan luokkaan useammassa kuin yhdessä korkeudessa tai kahdesti samassa korkeudessa. 
Poneilta ei vaadita mittaustodistusta.

• Enintään 3 lähtöä / hevonen luokassa 1. Muuten sääntöjen mukaan enintään 2 lähtöä.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys tai green card. Kilpailulupaa ei tarvita, koska kyseessä on 

harjoitus.
• Rajallisen pysäköintitilan takia kilpailuharjoitukset ovat avoimet ensisijaisesti tallilaisille ja KuRat-

jäsenille. Muita voidaan ottaa mukaan sen verran kun mahtuu.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä ja tallilaisilta, muilta 10e. Jälki-ilmoittautuminen +5e.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Kanttiinista saa kahvia ja pientä purtavaa.
• Vastuuhenkilö Maria Rikala, p. 0405097931.

Tervetuloa!

Lisää KuRat-ratsukoiden kuvia kaivataan Instagramiin

Kurikan Ratsastajat on nyt myös Instagramissa, seuraa @kurikanratsastajat tai katso kuvat 
www.instagram.com/kurikanratsastajat. Aloitimme esittelemällä seuran ratsukoita, mutta vielä kaivataan 
lisää kuvia.  Kuvan voi lähettää Mapelle, Annalle tai vaikka seuran sähköpostiin ja halutessaan mukaan voi 
kirjoittaa pienen esittelytekstin. Muista, että kuvan julkaisuun tulee olla kuvaajan lupa. Kaikkien seuran 
ratsukoiden kuvat ovat tervetulleita, ei tarvitse olla kisakuvia tai edes ratsastuskuvia :)

Jäsenmaksut ja kilpailuluvat

Kurikan Ratsastajien jäsenrekisterissä näkyy vielä parikymmentä jäsenmaksua avoimena. Jos  et ole saanut 
laskua postitse tai se on mennyt hukkaan, lähetä viesti seuran sähköpostiin, niin saat uuden laskun pdf-
tiedostona. Kilpailuihin ja kilpailuharjoituksiin osallistuminen edellyttää voimassa olevaa seurajäsenyyttä 
(joko Kurikan Ratsastajien tai jonkun muun SRL:n jäsenseuran).

http://www.instagram.com/kurikanratsastajat


Jäsenkortti lähetetään maaliskuussa Hippos-lehden 2/2017 mukana alkuvuodesta jäsenmaksunsa 
maksaneille. Jos maksat jäsenmaksusi vasta myöhemmin, kortti tulee parin viikon sisällä maksusta. Jäsenten 
on mahdollista ottaa jäsenetuvakuutusta laajempi vakuutusturva 12 €:n lisämaksusta. Vapaaehtoisesta 
lisävakuutuksesta tulee erillinen lasku jäsenkortin mukana.

Ratsastajien kilpailulisenssit (muut paitsi E- ja KV-luvat) tilataan jäsensihteeriltä seuran sähköpostista 
(posti@kurikanratsastajat.net) kun jäsenmaksu on maksettu.  Seuran jäsenmaksu tulee olla maksettuna 
ennen kilpailulisenssin tekemistä. E-lupa on pakollinen kaikissa 1-tason kilpailuissa ja sen voi jokainen 
seuran täys- ja perhejäsen lunastaa itselleen verkko-oston kautta liiton nettisivuilta.

Seurapipoja on vielä saatavana

Vielä on jäljellä jonkin verran paksumpia puuvillapipoja, joissa on lämmin fleecevuori. Yksi koko, väreinä 
musta ja pinkki, edessä heijastinpainatuksena seuran logo ja nimi.  Hinta 12 euroa/kpl. Pipoja voi ostaa 
seuran järjestämissä kisoissa ja tapahtumissa, seuraavan kerran harjoituskilpailuissa la 11.3. Kauppilassa.

Ideakilpailun ehdotukset

Tuija Takamäki
• maastotaito (suomenhevosliiton ideoima laji) ja working equitation koulutus ja harjoitukset
• työhevoskoulutus
• kärry- ja rekiajon opetusta
• messu- tai opintomatkat
• uintiopetus hevosille
• maastakäsin koulutukset
• lännenratsastusopetus, mm. Trail-radan rakentaminen ja harjoitukset
• valjastöitten opetusta
• länkien tekokurssi tai länkien sovitusopetusta
• pikakurssi hevoshierontaan ja hevosten kotijumppaan ja venytyksiin
• yrttikurssi (hevosten hoidossa käytettävät yrtit)

Akiliina Olkkola
• Hevosten uimakoulu: Kokoonnutaan uimapaikalla useamman kerran, tavataan toisiamme ja 

totutellaan hevosia uintihommiin. Mukana voisi olla myös aiemmin uineita hevosia.
• Vanhempien ja lasten yhteinen hevosleiri: Hevosleiri, mihin voisi vanhempi osallistua oman 

lapsensa kanssa. Esim. yhden yön tai kahden yön leiri.
• Retki kokeilemaan hevossimulaattoria: Mentäisiin yhdessä käymään päiväksi paikkaan, missä voisi 

kokeilla hevossimulaattoria.
• Piirustuskilpailu nuorille jäsenille
• Valokuvauskilpailu kaikille jäsenille

Kaisa Suomalainen
• Lastentapahtumia ja koulukisoja kaipailisin. Lastentapahtumia voisin olla järjestämässäkin ja 

koulukisoihin olis tarkotus yks lehmä saada lainaan.
• Nouse ratsaille -tapahtuma tai lastentapahtuma keskustan hiekkakentällä. Ei ihmiset tunnu aina 

löytävän myllykylään.

Jenny Ojanen
• Itse haluaisin osallistua jonkinlaiselle Gymkhana-kurssille tai sen tyyppiselle.



• Minusta myös joku vikellysjuttu olisi mukava.
• Olen myös kiinnostunut vaelluksista.
• Olisi kivaa kokeilla jotain erikoista hevosurheilua, kuten lännenratsastusta.
• Voisiko aloitteleville kilpailijoille järjestää jotain kurssia, joka olisi kerran viikossa (esim. 5krt) ja siellä 

tutustuttaisiin kilpailemiseen hevosen selästä käsin. Itse tulisin mielelläni mukaan.
• Jo jäsentiedotteessa mainitut ohjatut kisaharjoitukset olisi mielestäni hyvä idea.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

11.3. Esteratsastuksen kilpailuharjoitus, Tuiskula
11.3. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Lapua
12.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (aluecup 1, sh-cup 1)
18.3. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Jalasjärvi
18.-19.3. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
19.3. Satulansovitusluento, Tuiskula
25.3. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Alahärmä
26.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
1.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi (hallimestaruus po, sh, sh-cup 2)
2.4. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki 
8.4. Retki Tampereen hevosmessuille
14.4. Esteratsastuksen kilpailuharjoitus, Tuiskula
17.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Uusikaarlepyy (hallimestaruus nh, jun, sen)
22.-23.4. Esteratsastuksen 3-tason kilpailut, Myrkky (aluecup 2, junioricup, ponicup, pikkuponicup, 
amatöörisarja)
23.4. Matkaratsastuksen 1-2-tason kilpailut, Lapua
29.4. Lännenratsastuksen tutustumispäivä, Kurikka
29.-30.4. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Kokkola

Aurinkoista kevättä!


