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Talven tuloa odotellessa...

Kesän kisakauden päätyttyä on jo ehtinyt tulla kyselyjä talvikauden kilpailuista. Tällä hetkellä ei ole sovittuna 
kisoja talveksi. Johtokunta keskittyy kesän työlään kisarupeaman jälkeen loppuvuoden ajan muun muassa 
pikkujoulun ja palkitsemisten järjestelyihin sekä toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, talousarvion ja 
toimintasuunnitelman laatimiseen. Muut jäsenet saavat totta kai järjestää niin paljon kisoja kuin haluavat ja 
jaksavat, mutta ainakaan toistaiseksi kukaan ei ole ottanut yhteyttä ja ilmoittautunut kisajärjestäjäksi. Eli 
kaikki innokkaat kisaihmiset, reippaasti vaan yhteyttä seuran sähköpostiin, jos haluatte lisää kisoja!

:) Mape

ps. Johtokunta kokoontuu suunnittelemaan tulevia kuvioita 5.11. joten sähköpostiin vaan viestiä, jos on 
toivomuksia ja ehdotuksia!

Tervetuloa pikkujouluun 19.11.

Kurikan Ratsastajien pikkujoulua vietetään 19.11. klo 18 alkaen Jurvassa Klapurin majalla (Kauhajoentie 
277). Luvassa mm. hyvää ruokaa, saunomista (pyyhe ja omat saunajuomat mukaan), paljuttelua, kauden 
palkitsemisia ja tietysti mukavaa seuraa. Pikkujouluissa palkitaan valokuvakisan parhaimmisto, 
seuramestaruusmitalistit ja alueen arvokisoissa menestyneet sekä jaetaan seuraa edustavien ratsastajien 
suorittamat ratsastusmerkit. Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset 13.11. mennessä Facebookiin tai seuran 
sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net. Lisätietoja Klapurin majasta 
http://www.lcjurva.com/vuokraus.html. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Myllykylä talviteloille

Johtokunta ahertaa Myllykylän kentällä vielä lauantaina 5.11. klo 16 alkaen, jotta kentällä ja sen 
ympäristössä olisi kaikki kunnossa talven varalle. Jos joku muukin ehtii ojentaa auttavan kätensä, niin on 
lämpimästi tervetullut mukaan. Huom! Samalla siirretään loppukin estekalusto varastoon suojaan, ettei 
puomeja ja tolppia jää lumen alle koko talveksi. Myllykylässä saa toki käydä vielä hyppäämässä, mutta 
jatkossa kaikki esteet on treenien jälkeen kerättävä kentältä varastoon säilytykseen.

Emma & Minni Ponipokaalin voittoon

Pohjanmaan Ponipokaalista kilpailtiin Myrkyssä 15.-16.10.2011. Kilpailuun osallistui 13 poniratsukkoa, jotka 
ratsastivat lauantaina kouluohjelman Helppo C:2 ja sunnuntaina hyppäsivät esteradan 80cm-tasolla. Voiton 
tiukassa kilpailussa vei Kurikan Ratsastajien Emma Peltonen ponilla Miss Monty. MYRatin Lina Kamlin ja 
Templedruid Gambia saavuttivat saman pistemäärän, mutta Emman parempi sijoitus 
kouluratsastusosuudella ratkaisi voiton KuRatin ratsukon hyväksi.

Tulokset:
1) Emma Peltonen / Miss Monty 3+3=6
2) Lina Kamlin / Templedruid Gambia 4+2=6
3) Eerika Peltonen / Windy Twinkle 1+10=11



Vuoden 2012 kilpailuluvat

Alue- ja kansalliset kilpailuluvat vuodelle 2012 pyydetään tällä kertaa sähköpostitse jäsensihteeriltä 
kristiina.peltonen@kauhajoki.fi sitten, kun vuoden 2012 jäsenmaksu on maksettu. Tämä koskee niitä 
ratsastajia, joille kansallinen tai aluelisenssi on jo myönnetty. Eli maksa ensin jäsenmaksu ja ilmoita sitten 
jäsensihteerille haluamasi lisenssi, jäsenmaksun maksupäivä ja sähköpostiosoite, johon lasku 
kilpailulisenssistä lähetetään.

Jos haluat ensimmäistä kertaa alueluvan tai muuttaa alueluvan kansalliseksi, ota yhteys kilpailuvastaava 
Henna Rankilaan hennarankila@luukku.com. Tämä koskee sekä aluelupakoulutuksen käyneitä uusia 
lisenssinhakijoita että niitä, joilla koulutus on vielä käymättä. SRL:n suositukset lisenssien myöntämisestä 
löytyvät osoitteesta SRL:n sivuilta. KuRat noudattaa SRL:n suosituksia.

Kilpailujen kulukorvausten hakeminen

Muista hakea kilpailujen kulukorvausta vuoden loppuun mennessä. Ohjeet ja lomake seuran nettisivuilla. 
Tarvittavat tiedot voi ilmoittaa myös seuran sähköpostiin. Lue ohjeet huolellisesti! Joukkemestaruuksien 
lähtömaksut merkitään samaan kohtaan kuin sijoitukset, mainitse vain sijoituksen tilalle joukkuemestaruus.
Ohjeet ja lomake:
www.kurikanratsastajat.net/kisat.html
www.kurikanratsastajat.net/lomakkeet.html

Hevosten rokotukset HEPPAan

Ensi vuoden alusta saadaan KIPAan hevosten rokotukset, mikäli ne on merkitty Suomen Hippoksen Heppa-
rekisteriin. Eläinlääkärit saavat käyttäjätunnukset Suomen Hippokselta. Eläinlääkärin suositellaan tarkistavan 
koko rokotushistoria rokottamisen yhteydessä. Viimeisin päivämäärä merkitään Heppaan ja tätä 
aikaisemmat rokotukset kuitataan kunnossa oleviksi. Ratsujen rokotussäännöt löytyvät sivulta: 
http://www.ratsastus.fi/kilpailut/ohjeet_ja_maaraykset/rokotusmaaraykset

Pyydä rokottavaa eläinlääkäriä tarkistamaan rokotukset, jotta ne ovat sääntöjen mukaiset ja että eläinlääkäri 
merkitsee rokotuksen Heppaan. Tuontihevosten rokotukset merkitään Heppaan Suomen Hippoksen 
toimesta, mikäli hevonen/poni ilmoitetaan tunnistusvaiheessa kilpailuhevoseksi. SRL-tunnuksilla olevien 
ratsujen rokotukset merkitään KIPAan SRL:n toimesta. SRL suosittelee, että hevoset ja ponit rekisteröidään 
Suomen Hippokseen.

KIPAn ilmoittautumislomake tarkistaa tallentamisen yhteydessä rokotukset ja muistuttaa kuukausi ennen 
kuin rokotus on menossa vanhaksi. Kilpailunjärjestäjä tarkistaa ensi vuoden aikana niiden ratsujen 
rokotukset passista/rokotustodistuksesta, joilla ei ole Heppaan merkittyjä rokotuksia.

Päätä oikein -kurssi Vaasassa

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää Päätä oikein -kurssin Vaasassa 9.11. klo 18-21. Kurssin 
tavoitteena on antaa tiedot seuratoiminnan perusedellytyksistä, vastuista ja velvollisuuksista. Se on 
tarkoitettu kaikille seuran uusille luottamushenkilöille tai pitempään toimineille luottamushenkilöille,jotka 
haluavat päivittää tietonsa. Sopii sekä urheiluseuroille että muille yhdistyksille. Hinta: 34e, sisältää 
materiaalit. Kouluttajana Katariina Haapasaari. Ilmoittautuminen PLU:n sivujen kautta www.plu.fi.



PLU kouluttaa Seinäjoella

Rahaa yhdistyksen kassaan -koulutus 16.11. klo 17.30-20.30 Seinäjoen Järjestötalolla (Kauppakatu 1, 2.krs, 
Halpa-Hallia vastapäätä). Hinta 27 e/hlö, sisältää materiaalit. Koulutuksessa käydään läpi yhdistyksen 
talouden hoitoa, varainhankintaa sekä ideoidaan uusia mahdollisuuksia varainhankintaan. Koulutus sopii 
kaikille yhdistyksille ja seuroille toimialasta riippumatta. Ilmoittautumiset suoraan Järjestötalolle 4.11. 
mennessä, eva.blom@jarjestotaloseinajoki.net tai puh. 040-7491277.

EU-euroja seuroille -koulutus 24.11. klo 12-15.30 Seinäjoen Elinkeinotalolla (Huhtalantie 2, Seinäjoki 
Areenaa vastapäätä). Hinta 30 e/hlö. Koulutuksessa perehdytään EU-hankerahoituksen hakemiseen 
urheiluseuroihin. Mukana on myös käytännön esimerkkejä toteutetuista hankkeista. Lisäksi tarjolla on tietoa 
suorasta seuratuesta ja sen hakemisesta. Koulutus sopii kaikille seuroille, jotka pohtivat mahdollisuuksia 
hakea hankerahoitusta ja kehittää/laajentaa sitä kautta oman seuransa toimintaa. Ilmoittautuminen 17.11. 
mennessä, puh. (06)4203000 tai info@plu.fi.

Yleishyödyllisten yhdistysten talkootyön ja varainhallinnan verotus

PLU tarjoaa urheiluseuroille ja muille yhdistyksille koulutusta yhdistysten ja seurojen verokysymyksistä, 
erityisesti talkootyöhön liittyen. Yleishyödyllisten yhdistysten talkootyön ja varainhallinnan verotus 
-koulutukset:
24.11. klo 18-21 Alavus, kunnantalo
28.11. klo 18-21 Laihia, kunnanvaltuuston sali
1.12. klo 18-21 Seinäjoki, Elinkeinotalo (Huhtalantie 2)
Hinta 30 e/hlö, sisältää materiaalin. Ilmoittautumiset: Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry 21.11. mennessä 
(Seinäjoki 28.11. mennessä), puh. (06)4203000 tai info@plu.fi. Tervetuloa mukaan kuulemaan lisää 
ajankohtaisesta aiheesta!

Kasvattajien vanhempainilta Evijärvellä

Kasvattajien vanhempainilta - Tietopaketti tamman ja varsan omistajille keskiviikkona 23.11. klo 17.30 
Maalaiskartano Puustellissa (Kirkkotie 523, 62500 Evijärvi). HeKo-hankkeen järjestämän koulutuksen aiheita: 
perustietoa varsan vieroittamisesta, varsan rekisteröinti, tiineen tamman ruokinnan kulmakivet sekä turvaa 
varsasi kasvu ja kehitys oikealla ruokinnalla. Koulutuksen hinta 10e (käteismaksu) sis. kahvitarjoilun. 
Ilmoittautumiset 14.11 mennessä hankevetäjille: projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Hevosen ensiapu – teoriassa ja käytännössä Alavudella

Hevosen ensiapu - teoriassa ja käytännössä keskiviikkona 14.12. klo 17.30 Alavuden Ratsastuskoululla 
(Kivistöntie 89, 63400 Alavus). HeKo-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa kouluttajana eläinlääkäri Helena 
Koskentalo, aiheina terveen hevosen tuntomerkit, tavallisimpien, äkillisten sairauksien tunnistaminen ja 
ensiapu, kaviokuume ja -paise, ähkyt, silmäsairaudet, rasitusvammat, hengitystiesairaudet ja allergiat. 
Kahvitauon jälkeen käytännön harjoituksina haavat ja niiden sitominen sekä kuumeen, sykkeen ja 
kaviopulssin mittaaminen. Koulutuksen hinta 10e (käteismaksu) sis. kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset 5.12. 
mennessä hankevetäjille: projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Warwick McLean ja Carolina Westerlund Myrkyssä

Myrkyn Yksityisratsastajat tarjoaa mahdollisuuden huippuvalmennukseen ja ratsutukseen, kun 



australialainen valmentaja ja ratsuttaja Warwick McLean ja suomalainen kilparatsastaja Carolina Westerlund 
saapuvat Myrkkyyn 11.-12.11. Sekä Warwick että Carolina ratsuttavat ja valmentavat käyttäen samaa ABEC-
menetelmää. Carolina valmentaa suomen ja ruotsinkielellä, Warwick englanninkielellä. Warwickin ja 
Carolinan valmennuksiin ovat tervetulleita kaiken tasoiset ratsastajat. Tiedustelut: 
leena.storhannus@pp.inet.fi.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

9.11. Päätä oikein -kurssi, Vaasa
11.-12.11. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
11.-12.11. Warwick McLeanin ja Carolina Westerlundin valmennus, Myrkky
12.11. SRL:n seuraseminaari, Tampere
13.11. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli)
18.-19.11. Kouluratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin
16.11. Rahaa yhdistyksen kassaan -koulutus, Seinäjoki
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
23.11. Kasvattajien vanhempainilta, Evijärvi
24.11. EU-euroja seuroille -koulutus, Seinäjoki
24.11. Yleishyödyllisten yhdistysten talkootyön ja varainhallinnan verotus, Alavus
25.11. Pohjanmaan tallikohtaaminen, Alavus
26.-27.11. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
28.11. Yleishyödyllisten yhdistysten talkootyön ja varainhallinnan verotus, Laihia
1.12. Yleishyödyllisten yhdistysten talkootyön ja varainhallinnan verotus, Seinäjoki
2.12. Piia Pantsun valmennus, Myrkky
9.-10.12. Kouluratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin
10.-11.12. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
14.12. Hevosen ensiapu – teoriassa ja käytännössä, Alavus
14.-15.1.2012 Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
15.1.2012 Seurojen talouskoulutus ja kilpailukalenteri 2012, paikka avoin

Mukavaa marraskuuta!


