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Talven tuloa odotellessa...

Kiitokset Hannalle avusta Myllykylän kenttäkökässä! Ikäväksemme totesimme, että kaikki kentällä olleet 
puomit oli jätetty maahan vesilätäköihin makaamaan. Valitettavasti Myllykylän estekalusto ei siis ole enää 
talvella käytettävissä, koska yhteisiä pelisääntöjä esteiden käytöstä ei ole noudatettu.

Joitakin estetäytteitä ja kavalettipalat vietiin talveksi Kauppilan maneesiin, jossa ne ovat jäsenten ja 
tallilaisten vapaassa käytössä, kunhan niistä pidetään huolta ja palautetaan käytön jälkeen kaikki paikoilleen. 
Maneesin käytöstä tulee tietysti sopia etukäteen Sirpan kanssa sekä huolehtia maneesimaksusta ja omien 
jälkien siivoamisesta, mutta sehän on kaikille itsestään selvää, eikös vaan :)

Kohta ryhdytään muuten valmistelemaan isompia pirskeitä, sillä Kurikan Ratsastajat on perustettu 
28.1.1984 ja reilun vuoden kuluttua vietetään seuran 30-vuotisjuhlia! Nyt saa siis luvan kanssa muistella 
vanhoja, jos vaikka saataisiin laadituksi seuran historiikki juhlavuodeksi. Mutta vietetään pikkujoulut ensin ja 
suunnitellaan siellä lisää tulevaa toimintaa! Hallitus on miettinyt mm. alue-estekisojen järjestämistä ensi 
kesänä Myllykylässä. Saisiko ajatus kannatusta?

:) Mape

Pikkujoulu lähestyy!

Kurikan Ratsastajien pikkujouluja vietetään Klapurin majalla (Kauhajoentie 277, Jurva) lauantaina 17.11. klo 
18 alkaen iltamyöhään. Luvassa mm. hyvää ruokaa, saunomista (pyyhe ja omat saunajuomat mukaan), 
paljuttelua, keskustelua menneestä ja tulevasta kaudesta, seuramestaruusmitalistien ja alueen arvokisoissa 
menestyneiden palkitsemiset sekä tietysti mukavaa seuraa :)

Olethan muistanut ilmoittautua seuran sähköpostiin, että tiedetään varata tarpeeksi evästä kaikille? 
Suunniteltu linja-autokyyti peruuntui, koska yhtäkään kyydittävää ei ilmoittautunut. Kimppakyytejä voi 
järjestellä omatoimisesti tai hallituksen avustuksella. Lisätietoja Klapurin majasta 
http://www.lcjurva.com/vuokraus.html. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Vuoden 2013 kilpailuluvat

Alue- ja kansalliset kilpailuluvat vuodelle 2013 pyydetään 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
Katariina Perälään k.riina@suomi24.fi. 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

Hevosyrityksen asiakaspalvelu -koulutus Seinäjoella

Hevoosella vaan -hanke järjestää Hevosyrityksen asiakaspalvelu -koulutuksen keskiviikkona 28.11. klo 9.30 
Seinäjoen Elinkeinotalolla (Huhtalantie 2). Kouluttajana hevosyrittäjä Minna Martin-Päivä. Koulutuksen 
aiheina monipuolinen hevosala – paljon mahdollisuuksia, hevosyrittäjä asiakaspalvelijana, asiakkaan 
kohtaaminen ja kohtelu, yrityksen markkinointi ja palvelu, asiakaspalveluosaamisen kehittäminen, 
markkinatutkimuksen merkitys, asiakaspalaute, reklamaatiot sekä haastavat asiakaspalvelutilanteet.

Koulutus päättyy viimeistään klo 17.30. Hinta 20 €, sisältää kahvin. Käteismaksu. Lounas omakustanteinen. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 21.11 mennessä, Nanne Korpivaara puh.040-1612552, 
nanne.korpivaara@proagria.fi tai Susanna Hakkarainen puh.040-8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi.

Suomenhevosen kantakirjaus -koulutus Seinäjoella

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää suomenhevosen kantakirjaus -koulutuksen 4.12. klo 17-20.30 
Seinäjoella Elinkeinotalolla. Aiheesta luennoi jalostusjohtaja Terttu Peltonen, Suomen Hippos ry. 
Koulutuksen sisältö: Jalostusvaliokunnan määrittämät kantakirjauksen vähimmäisvaatimukset ja 
palkitsemisrajat, kaikki jalostussuunnat, terveystarkastus, kantakirjaus, arvostelun kulku, rakennearvostelu, 
hevosen kuntoluokan määrittäminen, jälkeläisarvostelu, eri jalostussuuntien kokeet sekä oriin siitokseen 
käyttö.

Koulutuksen hinta 15 € (sisältää kahvitarjoilun). Käteismaksu. Ilmoittautumiset ke 28.11. mennessä: 
projektipäällikkö Susanna Hakkarainen, 040-8682657,
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai kouluttaja Nanne Korpivaara, 040-1612552,
nanne.korpivaara@proagria.fi.

Minustako hevosenomistaja -teemailta Seinäjoella

Minustako hevosenomistaja? Teemailta kaikille hevosen ostoa harkitseville, uusille hevosenomistajille, 
taustajoukoille ja muille kiinnostuneille torstaina 13.12. klo 17 K-Maatalous, Seinäjoki (Hautomonkatu 2). 
Aiheina mm. milloin on aika hankkia oma hevonen, vuokraus/yhteisomistajuus, mitä hevosenpito maksaa, 
oma talli/täysihoito, hevosen perushoito ja vaatimukset, sopivan hevosen valinta, hevosen ostaminen, 
myyjän ja ostajan vastuut/oikeudet.

Aiheesta puhumassa Susanna Hakkarainen/Sedu Aikuiskoulutus ja Nanne Korpivaara/ProAgria Etelä-
Pohjanmaa. Tuote-esittelyä, paikalla mm. Farmcomp -aitaustarvikkeet, Feedcom Krafft -hevosrehut, Biofarm 
Black Horse -rehut ja vitamiinit, Merivirta -hevoskarsinat, Kärkiagri – Dynavena hevosrehut, Veljekset 
Wahlsten -hevosvarusteet. Koulutus on maksuton. Kahvitarjoilu. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Sedu 
Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa/Hevoosella vaan – koulutushanke.



Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

17.11. Kurikan Ratsastajien pikkujoulu, Jurva
17.-18.11. Pohjanmaan seuratapaaminen, Kauhava
17.-18.11. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
18.11. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi
18.-20.11. Raviväen opintomatka Etelä-Ruotsiin
23.-24.11. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Vaasa/Mustasaari
24.-25.11. SRL:n lajiseminaarit ja syyskokous, Helsinki
24.11. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kauhajoki
25.11. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kauhajoki
28.11. Hevosyrityksen asiakaspalvelu, Seinäjoki
4.12. Suomenhevosen kantakirjaus -koulutus, Seinäjoki
6.12. Seurakoulukisat, Ilmajoki
8.12. Seuraestekisat, Ilmajoki
13.12. Minustako hevosenomistaja -teemailta, Seinäjoki
14.-15.12. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Vaasa/Mustasaari
15.-16.12. Esteratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin

Mukavaa marraskuuta!


