Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, marraskuu 2013

Vuoden kohokohta lähestyy!
Kisakesän karonkkaa ja seuran pikkujouluja vietetään 23.11. Kauppilan lomatuvalla. Tervetuloa erityisesti
kenttälainan takaajat, lainaa on jäljellä enää noin puolet ja loputkin maksetaan pois marraskuun aikana.
Kiitokset vielä kaikille kentän uusimisen mahdollistaneille. Lisäksi isot kiitokset Hannalle ja Jannille
Myllykylän syyskökästä! Talven aikana kerätään voimia kesää varten ja juhlitaan KuRatin 30vuotissynttäreitä. Niistä lisää tietoa tulevissa tiedotteissa. Saattaa olla, että talvella järjestetään
maneesikisat tai parit Kauppilassa, ehkä jopa aluekisat Kauhajoella. Ja tietysti kisoja voidaan järjestää vaikka
joka viikonloppu, jos vain löytyy innokkaita järjestäjiä.
:) Mape
Pikkujoulut Kauppilan lomatuvalla
Tervetuloa Kurikan Ratsastajien pikkujouluhin! Pikkujoulut järjestetään tänä vuonna Kauppilan lomatuvalla
(Latvatie 116, ajo-ohje: 3-tien/ 67:n suunnasta tullessa tallin ohi Nikkolantietä eteenpäin ja T-risteyksestä
oikealle, Ojala on toinen talo oikealla). Ohjelmassa hyvää ruokaa, seuramestarien palkitsemiset sekä
saunomista ja paljuttelua, joten uikkarit ja pyyhe mukaan! Ilmoittautumiset 20.11. mennessä seuran
sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net tai klikkaamalla "osallistun" tapahtumakutsuun Facebookissa,
jotta tiedetään varata sopivasti ruokaa ja juomaa.
Pohjanmaan superviikonloppu Ilmajoella
Pohjanmaan superviikonloppu järjestetään 16.-17.11. Ilmajoella. Ohjelmassa on mielenkiintoisia koulutuksia
ja aluevalmennettavien kuivaleiri. Alueen syyskokous pidetään lauantaina 16.11. kello 17.15 alkaen ja sen
yhteydessä palkitaan aluecupeissa menestyneitä ratsukoita sekä kansallisten ja kansainvälisten
arvokilpailujen mitalisteja. Kokouksen jälkeen vuorossa on vuoden 2014 aluekilpailukalenterin
suunnittelutilaisuus.
Lauantaina 16.11. tarjolla on hevosten ensiapukoulutus ja tietoa kokonaisvaltaisesta ja systemaattisesta
valmentautumisesta. Sunnuntaina 17.11. valotetaan kouluratsastuksen arvosteluperusteita ja
esteratsastuksen tyyliarvostelua sekä SRL:n seurakehittämistä ja Setap-toimintaa. Ohjelmat ja aikataulut
Pohjanmaan Ratsastusjaoston nettisivuilla. Ilmoittautumiset 10.11. mennessä sähköisellä lomakkeella
Pohjanmaan tapahtumakalenterin kautta, www.ratsastus.fi/pohjanmaa.
Elinvoimainen hevosyritys - Vuoletko kavioita vai kultaa?
Hevoosella vaan -hanke järjestää Elinvoimainen hevosyritys -koulutuksen keskiviikkona 13.11. klo 9-16
Seinäjoen Elinkeinotalolla (Huhtalantie 2). Koulutuspäivä on suunnattu hevosalan yrittäjille, opiskelijoille ja
yritystoimintaa suunnitteleville, mutta on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Päivän aikana pyritään
löytämään keinoja kannattavaan liiketoimintaan. Ohjelmassa mm. ajankohtaista tietoa hevosyrityksen ja
hevoskasvatuksen investointituista, näkökulmia hinnoitteluun ja kannattavuuteen, haastateltavina
hevosyrittäjät master-ratsastuksenopettaja Salla Varenti, Aulangon ratsastuskoulu ja ravivalmentaja,
ohjastaja Juha Länsimäki, Talli Länsimäki.

Koulutus on maksuton! Voit halutessasi tulla kuuntelemaan vain osan päivän ohjelmasta. Ilmoittautuminen
hankevetäjille pe 8.11. mennessä puhelimitse (arkisin klo 8-16) tai sähköpostiin: Susanna Hakkarainen, 0408682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara, 040-1612552, nanne.korpivaara@proagria.fi.
Veroseminaari yhdistyksille
PLU järjestää yleishyödyllisten yhdistysten veroseminaarin 19.11. klo 9-16 Seinäjoella Framin auditoriossa
(Kampusranta 9). Seminaari on tarkoitettu kaikille yleishyödyllisille yhteisöille toimialasta riippumatta.
Seminaarin hinta on 6.11. mennessä ilmoittautuneille 98€/hlö, sen jälkeen 105€/hlö. Hintaan sisältyy
ohjelma, materiaalit sekä lounas ja aamupäivä- ja iltapäiväkahvit. Osallistujilla on mahdollisuus esittää
luennoitsijoille kysymyksiä etukäteen. Kysymykset voi lähettää osoitteeseen kirsi.martinmaki@plu.fi.
Ilmoittautumiset: Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, puh. 06-420 3000 tai info@plu.fi. Ilmoita nimesi, mihin
koulutukseen olet tulossa ja laskutusosoite.
Koulutusta siitostamman taustajoukoille
Hevoosella vaan -hanke järjestää Tammani saa varsan -koulutuksen siitostamman taustajoukoille ja kaikille
aiheesta kiinnostuneille torstaina 21.11. klo 17 alkaen Seinäjoen Elinkeinotalolla (Huhtalantie 2).
Kouluttajina Markku Saastamoinen, hevostalouden erikoistutkija, MTT, Nanne Korpivaara,
hevostalousneuvoja, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Tiina Keski-Salmi, Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto.
Koulutuksen hinta 10 €, käteismaksu, sis. kahvitarjoilun. Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostilla (tai
puhelimitse arkisin klo 8-16) pe 15.11. mennessä, Nanne Korpivaara, puh. 040-1612552,
nanne.korpivaara@proagria.fi tai Susanna Hakkarainen, puh. 040-8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi.
Ilmajoella koulutusta hevoskuljetuksista
Hevoskuljetukset ovat teemana Hevoosella vaan -hankkeen järjestämässä koulutuksessa tiistaina 26.11. klo
16.30 alkaen Sedu Aikuiskoulutuksessa Ilmajoella (Ilmajoentie 525, luokka 2). Koulutus on tarkoitettu kaikille
hevosia kuljettaville ja asiasta kiinnostuneille, kouluttajana Arja Parikka. Koulutus päättyy viimeistään klo 21.
Rajoitettu osallistujamäärä. Koulutuksen hinta 10 €, käteismaksu, sis. kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset
viimeistään ma 18.11. (puhelimitse arkisin klo 8-16) tai sähköpostiin Susanna Hakkarainen, 040 8682657,
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara, 040 1612552, nanne.korpivaara@proagria.fi.
Jouhikorukurssi Kurikassa
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Jouhista koruiksi - Opettele jouhikorujen valmistamista -kurssin
lauantaina 14.12. klo 11 Kauppilan tallilla Kurikassa (Nikkolantie 116). Kouluttajana Kirsi Rehn-Inkinen,
www.korukellari.fi. Päivän aikana valmistetaan 1-2 rannekorua kurssilaisten mukanaan tuomista jouhista.
Korun hinta hopeisena 15 € ja korumetallisena 6 €. Lisäksi mahdollisuus ostaa/valmistaa koruihin riipuksia
tai muita koristeita. Lisäksi tarvitset etukäteen pestyjä ja kuivia, vähintään 25 cm pitkiä jouhia noin 0,5 cm
paksuisen nipun/ koru.
Kahvitauolla tutustuminen Kauppilan hevostarvikeliikkeeseen, www.netikka.net/kauppilat.
Kurssin hinta 5€, käteismaksu, sis.kahvitarjoilun. Rajoitettu osallistujamäärä, ilmoittautumiset su 1.12.
mennessä Nanne Korpivaara puh. 040 161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi tai Susanna Hakkarainen
puh. 040 8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä haluatko
korumetallisen vai hopeisen korun/korut. Koulutus päättyy viimeistään klo 16.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
8.-9.11. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Vaasa
9.-10.11. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki (katsastus)
13.11. Elinvoimainen hevosyritys, Seinäjoki
15.-16.11. Esteratsastuksen aluevalmennus, Ilmajoki (katsastus)
16.11. Alueen syyskokous ja aluekisakalenterin suunnittelutilaisuus, Ilmajoki
16.-17.11. Superviikonloppu ja aluevalmennettavien kuivaleiri, Ilmajoki
17.11. Aluepuheenjohtajatuomarikoulutus, Ilmajoki
19.11. Yhdistysten veroseminaari, Seinäjoki
21.11. Tammani saa varsan -koulutus, Seinäjoki
22.-24.11. Esteratsastuksen aluevalmennus (pe-la tai la-su)
23.11. Kurikan Ratsastajien pikkujoulut, Kurikka
24.11. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi
26.11. Teemana hevoskuljetukset, Ilmajoki
6.12. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Ilmajoki
7.-8.12. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
8.12. Esteratsastuksen seurakilpailut, Ilmajoki
14.12. Jouhikorukurssi, Kurikka
15.12. Esteratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi
Nähdään pikkujouluissa!

