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Syksy saapui

Syksy sateineen saapui ja kisakausi Myllykylässä alkaa olla loppusuoralla. Viikonloppuna on kuitenkin vielä 
seuramestaruuskisat (toivottavasti saadaan talkooväkeä sen verran, että saadaan kisat pidetyksi) ja 
lokakuun alkuun on optimistisesti kaavailtu järjestettäväksi vielä yhdet este- ja koulukisat. Toivotaan 
suotuisia säitä... Sitten onkin talvi aikaa suunnitella, mitä kivaa keksittäisiin tulevalle kaudelle ja miksei myös 
talven piristykseksi. Toivomuksia ja ehdotuksia otetaan vastaan :) Syyskuun alun kökässä saatiin Myllykylän 
varasto siivotuksi, suurkiitokset siitä Hannalle, Jannille, Hennalle ja Annalle!

:) Mape

Vielä ehtii osallistua valokuvakisaan!

Kurikan Ratsastajien perinteinen valokuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailuun voit osallistua enintään 
kolmella hevosaiheisella valokuvalla. Kilpailu on avoin kaikille KuRat-jäsenille. Kuvia otetaan vastaan 2.10. 
saakka seuran sähköpostiin posti(at)kurikanratsastajat.net. Kolme parasta kuvaa palkitaan esinepalkinnoin. 
Kuvakisan tuomarina toimii Petri Borén. Kuvakisaan toivotaan runsasta osanottoa! Palkinnot jaetaan 
pikkujoulussa 19.11.

Ilmoita suorittamasi ratsastus- ja hoitomerkit 9.10. mennessä

Valmennusten kulukorvausta ei makseta kaudelta 2011. Sen sijaan seura anoo ja maksaa jäsenten 
suorittamat ratsastus- ja hoitomerkit niille jäsenille, jotka ovat osallistuneet talkootöihin vähintään kolmesti 
kauden aikana. Muista siis merkitä talkootyösi tapahtumissa olevaan listaan! Suoritetut merkit jaetaan 
jäsenille pikkujoulussa. Merkkisäännöt löytyvät Suomen Ratsastajainliiton nettisivuilta www.ratsastus.fi. 

Ilmoita suorittamasi merkit Mapelle maria.rikala(at)netikka.fi 9.10. mennessä. Ratsastus- tai hoitomerkkejä 
hakiessasi kerro suorittamasi merkki/merkit, suorituksen järjestäjä ja ajankohta sekä kokeen tuomari (miel. 
myös arvosteluun oikeuttava nimike, jos on tiedossa) tai vaihtoehtoisesti kopiot tuomarin allekirjoittamista 
pöytäkirjoista. Kilpailutuloksiin perustuvia merkkejä haettaessa ilmoita anottava merkki sekä kilpailutulos 
(aika ja paikka).

Pikkujoulua vietetään 19.11. Jurvassa

Kurikan Ratsastajien pikkujoulua vietetään 19.11. Jurvassa Klapurinmajalla. Luvassa mm. hyvää ruokaa, 
saunomista, paljuttelua, palkitsemisia ja tietysti mukavaa seuraa. Lisätietoa tulossa lähempänä, merkitse jo 
päivä kalenteriin! 

Kilpailukutsuja

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä lauantaina 17.9. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, Harrasteluokan kouluohjelma, avoin kaikille



Pikkujunnujen seuramestaruus
Luokka 2, Helppo C:1, avoin kaikille
Seuratasolla kilpailleiden junioreiden ja senioreiden seuramestaruusluokka
Luokka 3, Helppo B:0, avoin kaikille
Aluetasolla kilpailleiden junioreiden ja senioreiden seuramestaruusluokka
Luokka 4, Helppo A:10, avoin kaikille
Kansallisella tasolla kilpailleiden junioreiden ja senioreiden seuramestaruusluokka

• Ilmoittautumiset sähköpostitse 7.-14.9. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. 
Seuramestaruudesta kilpailevat KuRat-jäsenet, ilmoittakaa mistä mestaruudesta kisaatte ja missä 
luokassa.

• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita 
eivätkä kannukset ole pakolliset luokassa 1. Hevosen varusteet sääntöjen mukaan.

• Lähtömaksu 5e KuRat-jäseniltä, muut 10e. Ei jälki-ilmoittautumisia.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Pysäköinti kentän päädyssä olevalle parkkipaikalle tai tarvittaessa tien varteen. Talojen pihat eivät 

ole seuran käytössä vaan yksityisaluetta. Talojen pihoihin ei myöskään saa viedä hevosia.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Henna Rankila, p. 044-3419636, hennarankila(at)luukku.com.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 18.9. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, 50cm, arv. tyyli
Pikkujunnujen seuramestaruus
Luokka 2, 60cm-70cm, arv. tyyli
Luokka 3, 80-90cm, arv. tyyli
Luokka 4, 60/80cm, arv. tyyli
Junioreiden ja senioreiden seuramestaruus
Enintään seuratasolla kisanneet ratsukot 60cm, alue- kansallisella tasolla kisanneet 80cm

• Ilmoittautumiset sähköpostitse 8.-15.9. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista 
ilmoittautuessasi mainita, jos ratsastat ponilla. Luokassa 4 valinnainen estekorkeus, mainitse 
valintasi kun ilmoittaudut. Seuramestaruudesta kilpailevat KuRat-jäsenet, ilmoittakaa mistä 
mestaruudesta kisaatte ja millä tasolla.

• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 
mutta turvakypärä on pakollinen.

• 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.

• Lähtömaksu 5e KuRat-jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
• Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).



• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Pysäköinti kentän päädyssä olevalle parkkipaikalle tai tarvittaessa tien varteen. Talojen pihat eivät 

ole seuran käytössä vaan yksityisaluetta. Talojen pihoihin ei myöskään saa viedä hevosia.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Henna Rankila, p. 044-3419636, hennarankila(at)luukku.com.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä lauantaina 1.10. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, Ristikko, arv. A.0.0
Luokka 2, 50-60cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 3, 70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 4, 80/90cm, arv. 367.2 (A2/A2)

• Ilmoittautumiset sähköpostitse 21.-28.9. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista 
ilmoittautuessasi mainita, jos ratsastat ponilla. Luokassa 4 valinnainen estekorkeus, mainitse 
valintasi kun ilmoittaudut. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko voi hypätä luokassa 4 molemmat 
korkeudet.

• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 
mutta turvakypärä on pakollinen.

• 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.

• Lähtömaksu 5e KuRat-jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
• Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Pysäköinti kentän päädyssä olevalle parkkipaikalle tai tarvittaessa tien varteen. Talojen pihat eivät 

ole seuran käytössä vaan yksityisaluetta. Talojen pihoihin ei myöskään saa viedä hevosia.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Maria Rikala, p. 040-5097931, mara.rikala(at)netikka.fi.

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä lauantaina 8.10. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, Helppo C:2, avoin kaikille
Luokka 3, K.N. Special, avoin kaikille
Luokka 4, B-merkin kouluohjelma, avoin kaikille

• Ilmoittautumiset sähköpostitse 28.9.-5.10. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita. 

Hevosen varusteet sääntöjen mukaan.
• Lähtömaksu 5e KuRat-jäseniltä, muut 10e. Ei jälki-ilmoittautumisia.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

Yllä linkki rokotusmääräyksiin.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun 

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.



• Pysäköinti kentän päädyssä olevalle parkkipaikalle tai tarvittaessa tien varteen. Talojen pihat eivät 
ole seuran käytössä vaan yksityisaluetta. Talojen pihoihin ei myöskään saa viedä hevosia.

• Kilpailujen vastuuhenkilöt Hanna Lohikoski, p. 040-8677862, hanna.lohikoski(at)luukku.com ja 
Henna Rankila, p. 044-3419636, hennarankila(at)luukku.com.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!

Autumn Stunt Riding Show

Tommin Tallin maneesissa, Kauhajoella 16.-18.9. järjestetään Autumn Stunt Riding Show. Puolalaisen Marcin 
Machin klinikat maneesissa pe klo 19, la klo 14 ja su klo 13. Hevosen käsittelyyn liittyvät ongelmat: esim. 
kengitys-, satulointi- ja lastausongelmat sekä ensiratsastukset (tarkempi ohjelma riippuu paikalla olevien 
hevosten ongelmista.)

Jos haluat hevosesi klinikkaan, tiedustelut Pirjo Koivistolle 040 709 4869 tai pirjo(a)riimunnaru.fi. Klinikat 
ovat englanninkielisiä. La 17.9.2011 klo 18.00 Stuntratsastus Show Marcin Mach (Puola) & Vladimir 
Georgiev (Bulgaria). Monipuolinen kanttiini ja hevostarvikemyynti pe-la-su. Tapahtumat pääosin sisätiloissa 
maneesissa, joten esim. sade ei haittaa. Lisätietoja www.tommintalli.fi.

Nuori Suomi hevoskerhon ohjaajien peruskurssi

Oletko kiinnostunut seurasi nuorisotoiminnasta? Haluaisitko heppakerhojen ohjaajaksi? Tule Nuori Suomi 
HEVOSKERHON OHJAAJA -kurssille Uuteenkaarlepyyhyn 30.9.–1.10. (klo 18–21, klo 9–15). 
Pääsyvaatimuksena on 14 vuoden ikä, innostus lasten ohjaamiseen ja hevostaidoissa joko Hoito 1 -merkin 
suoritus tai vastaavat tiedot ja taidot. Kurssin sisältönä mm. 7-13-vuotiaan lapsen kehitys ja ohjaaminen, 
ohjaajan tehtävät, Nuoren Suomen ja SRL:n materiaalien käyttäminen, kerhotoiminnan suunnittelu ja 
käytännön harjoitukset.

Kurssi on ruotsinkielinen mutta kaikki ovat tietenkin tervetulleita ja tarvittaessa kouluttaja voi kääntää 
joitakin osia Suomeksi. Kurssin kouluttaja Minna Aho, paikka Uudenkaarlepyyn Ratsastuskerho, 
Kovjokivägen 87, 66900 Uusikaarlepyy. Tarvittaessa majoitus voidaan järjestää NURKin leirimökissä.

Hinta: 60 €, sisältää opetuksen, ruokailut (välipala perjantaina ja lounas lauantaina), kurssimateriaalin 
(kerho-ohjaajan- ja kerholaisen kansiot sekä Hevostaitokansion, materiaalit ovat saatavissa sekä ruotsiksi 
että suomeksi). Maksu suoritetaan käteisellä, kun saavut kurssipaikalle perjantaina. Majoitus NURKin 
leirimökissä maksaa 5 euroa.

Ilmoittautumiset viimeistään 16.9. jonka jälkeen lähetetään materiaalitilaus liitolle. (Kurssihinnasta peritään 
puolet, jos jättää tulematta kurssille ilman peruutusilmoitusta.) Ilmoittautumiset sähköpostitse: 
hanna.snarbacka@gmail.com, tarvittavat tiedot: nimi, ikä, seura, yhteystiedot, erityisruokavaliot ja jos 
tarvitset majoituksen.

Kurssia koskevat tiedostelut: Hanna Snårbacka hanna.snarbacka@gmail.com, 050 3646538,
Kurssin järjestäjä: Uudenkaarlepyyn ratsastuskerho r.f. Tervetuloa!

Hevoosella vaan! -seminaari Härmän Powerparkissa

Hevoosella vaan! - seminaari kaikille hevosten ja hevosihmisten hyvinvoinnista kiinnostuneille 
Powerparkissa 1.-2.10. Os. Puistotie 3, Härmä (Magnum auditorio). Seminaarin järjestää Etelä-Pohjanmaan 
hevosalan koulutushanke (HeKo). Ohjelma http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa tai 
http://www.proagria.fi/ep/. Hinnat: 20 €/1 päivä, 30 €/2 päivää (laskutetaan jälkikäteen). Sis. 



iltapäiväkahvit. Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut hankevetäjille puhelimitse tai sähköpostilla.
Projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi
kouluttaja Nanne Korpivaara 040-1612552 nanne.korpivaara@proagria.fi
Lisätietoa Power Parkista, sekä ajo-ohjeet osoitteessa www.powerpark.fi

Hyvä hallinto –seminaari Seinäjoella 5.10.

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry järjestää Hyvä hallinto –seminaarin 5.10. Seinäjoen Areenassa. 
Tapahtuman järjestäjän yhteystiedot: Katariina Haapasaari, katariina.haapasaari@plu.fi, 040-195 7440. 
Seminaarin aiheina mm: päätöksenteko ja yhdistyslain uudet säännökset, hyvä hallintotapa, yhdistyksen 
hyvä taloushallinto sekä tilintarkastus ja toiminnantarkastus. Luennoitsijoina Partner KHT Johanna Perälä 
(PWC Oy) sekä yhteysjohtaja, järjestölakimies Petri Heikkinen (SLU).

Eläinkuljettajakoulutus Seinäjoella

Eläinkuljettajakoulutus Seinäjoella (Elinkeinotalo, Huhtalantie 2) 14.10. klo 10-15 (lammas, vuohi, nauta, 
sika ja hevonen). Kurssin käyneet ovat oikeutettuja osallistumaan eläinkuljetusasetuksen mukaiseen 
pätevyyskokeeseen. Evira järjestää pätevyyskokeita joka toinen kuukausi. Lisätietoa pätevyyskokeeseen 
ilmoittautumisesta netissä: www.evira.fi -> eläimet ja terveys -> hyvinvointi -> eläinten kuljetus.

Ilmoittautuminen koulutukseen 10.10. mennessä 06-4163 400 tai tuula.perala@proagria.fi. Hinta: 40€ (+alv 
23%) sisältää kahvin, ruokailu omakustanteinen. Järjestäjä ProAgria Etelä-Pohjanmaa, yhteyshenkilö Milla 
Alanco, p. 040 706 0558, milla.alanco@proagria.fi.

Kouluvalmennusviikonloppu suomenhevosratsukoille Lapualla

Etelä-Pohjanmaan hevoalan koulutushanke HeKo järjestää kouluvalmennusviikonlopun 
suomenhevosratsukoille Lapualla 29.-30.10. Valmentajana kouluratsastaja, ratsastuksenopettaja Minna 
Kauppinen. Lauantaina 29.10. klo 12-14 Teoria Lapuan ABC, yläkerta (os. Latojantie 9, Lapua): koulutuksen 
eteneminen, valmistelu laatuarvosteluun,� tavallisimmat ongelmat, kysymyksiä ja keskustelua. Klo 15-21 
Valmennustunnit tasoryhmissä Kojolan ratsutallin maneesissa (os. Kuortaneentie 383, Lapua).

Ryhmässä 2-4 ratsukkoa. Valmennukseen ovat tervetulleita kaikenikäiset/tasoiset ratsukot. Paikat täytetään 
ensisijaisesti suomenhevosilla, jäljelle jääneille paikoille ovat tervetulleita muutkin. Kuunteluoppilaat voivat 
seurata opetusta maneesin katsomossa. Sunnuntai 30.10. klo 9-18 valmennustunnit tasoryhmissä. Hevosen 
majoitusta/päiväkarsinaa voi tiedustella Tarja Kojolalta p. 040-508 2607. Lisätietoa Kojolan Ratsutallista, 
sekä ajo-ohjeet: www.netikka.net/kojola. Lisätietoa valmentaja Minna Kauppisesta www.mkdressage.fi

Hinnat: teoria ja kuunteluoppilaat 5e (käteismaksu), valmennustunti hevosen kanssa (sis. la teorian) 
20e/tunti (laskutetaan jälkikäteen). Hinnat sisältävät kahvitarjoilun Kojolan ratsutallilla. Ilmoittautumiset pe 
14.10. mennessä hankevetäjille. Paikkoja rajoitetusti. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä myös 
taustatiedot ratsukosta (ikä, rotu, koulutustaso, ratsastajan taso).
Projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi 
Kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

16.-17.9. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Vaasa



16.-18.9. Autumn Stunt Riding Show, Kauhajoki
17.9. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
17.-18.9. Aluejoukkueiden mestaruuskilpailut esteratsastuksessa, Tampere
18.9. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
20.9. Pysy karryillä! -kurssi, Seinäjoki
30.9.-1.10. Nuori Suomi hevosherhon ohjaajien peruskurssi, Uusikaarlepyy
30.9.-1.10. Valjakkoajon starttikurssi, Seinäjoki
1.-2.10. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki (katsastus)
1.-2.10. Hevoosella vaan! -seminaari, Alahärmä
1.10. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
2.10. Esteratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (halli)
5.10. Hyvä hallinto -seminaari, Seinäjoki
5.-7.10. Tunne turvaa -koulutus, Seinäjoki
8.10. Pohjanmaan Ratsastusjaoston syyskokous, Seinäjoki
8.10. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki  (halli, aluecup sen 3)
8.-9.10. Aluejoukkueiden mestaruuskilpailut kouluratsastuksessa, Ypäjä
8.10. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
9.10. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, tyylimestaruus)
10.-11.10. Piia Pantsun estevalmennus, Myrkky
11.10. Hevosyrittäjä - 2014 vaatimukset ja toimivat ratkaisut rakentamiseen, Vaasa
14.10. Eläinkuljettajakoulutus, Seinäjoki
15.10. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Karijoki (halli, Ponipokaali)
16.10. Esteratsastuksen aluekilpailut, Karijoki (halli, Ponipokaali)
23.10. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Ilmajoki (halli)
28.-29.10. Kouluratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin (katsastus)
29.-30.10. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki (katsastus)
29.-30.10. Kouluvalmennusviikonloppu suomenhevosratsukoille, Lapua

Iloista syksyä kaikille!


