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Tsemppiä seuramestaruuksiin!

Kesän kisaurakka alkaa olla voiton puolella, mutta vielä on jäljellä syyskuun seuramestaruuskisat ja kauden 
viimeiset kisat Myllykylässä lokakuussa. Sitten ruvetaankin jo suunnittelemaan pikkujoulua! Sitä ennen on 
kuitenkin vielä vuorossa Hippoksen tamma- ja varsanäyttely Myllykylässä ja talkoopassien palauttaminen 
Ratsastajainliittoon. Onnea kaikille kökkäläisille SRL:n arvontaan! KuRatin osalta palkinnot jaetaan 
pikkujouluissa, samoin kuin seuramestaruusmitalitkin.

:) Mape

Pohjanmaan joukkuemestaruudet

Pohjanmaan alueen joukkuemestaruuksiin saatiin kuin saatiinkin KuRat-joukkueet sekä koulu- että 
esteratsastuksessa. Koulujoukkueen tulos oli 175,842% ja sijoitus 13:s. Joukkueessa ratsastivat Sirja Koski-
Laulaja – Ihme-Vimpula 59,773% (heB), Suvi Ojanperä – Meekun Matti 54,052% (heA) ja Maria Rikala – 
Claudia 62,017% (heA).  Estejoukkue sai tuloksen 14 virhepistettä ja sijoitus oli yhdeksäs. Mukana olivat 
Emma Peltonen – Miss Monty 4 (90), Maria Rikala – Chellano II 10 (100) ja Eerika Peltonen – Beach Boy B 0 
(110).

Joukkueilla oli ensimmäistä kertaa käytössä KuRatin uudet edustussatulahuovat, joita lainataan myös 
tuleville joukkueille. Satulahuopia on jatkossa mahdollista saada lainaan myös aluemestaruuskilpailuihin. 
Kisojen jälkeen palautus Mapelle pestynä, kiitos :)

Hippoksen tamma- ja varsanäyttely Myllykylässä

Myllykylän Käräjäkentällä järjestetään Hippoksen tamma- ja varsanäyttely suomenhevosille ja 
lämminverisille keskiviikkona 12.9. klo 9 alkaen. KuRat hoitaa kanttiiniin, joten innokkaita leipojia kaivataan 
kovasti ja kanttiinin myyjiäkin tarvittaisiin lisää.
Aikataulu/ohjelma: http://www.seinajoenravikeskus.fi/nayttelyt.html

Seurahuppareita voi taas tilata

Kurikan Ratsastajien seurahupparit ovat herättäneet ihastusta ja nyt niitä voi taas tilata! Saatavana koot S-XL 
(isompia kokoja hieman eri mallisena), värit musta tai tummansininen, hinta 45e. Kuva löytyy KuRatin 
Facebook-ryhmästä. Hupparitilaukset tulee lähettää seuran sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net  30.9. 
mennessä.  Mainitse tilaajan nimi, huppareiden lukumäärä, värit ja koot. Hupparit maksetaan tilille 447300-
134205 samaan päivään mennessä, viestiksi "seurahupparit", kappalemäärä ja oma nimi.

Haku aluevalmennuksiin on käynnissä

Haku aluevalmennuksiin on jo käynnissä ja viimeinen hakupäivä on 10.9. Ratsastajainliiton 
valmennusjärjestelmää yhtenäistetään, joten haku alue- ja maajoukkuevalmennukseen tapahtuu nyt kaikilla 
alueilla samalla lomakkeella, suoraan liittoon. Katso ohjeet alueen nettisivuilta Valmennus -> hakuohje ja 



linkki hakulomakkeeseen.

Poni- ja junioriratsastajat hakevat normaalisti aluevalmennukseen ja halutessaan myös maajoukkueeseen. 
Nuoret ratsastajat hakevat vain maajoukkuevalmennukseen ja senioreiden ei tarvitse lähettää hakemusta 
ollenkaan. Aluevalmennusrenkaaseen voidaan nimetä vain poni- ja junioriratsukoita. Valmennukset ovat 
avoimia kaikille, eli ns. täyteratsukot  voivat ilmoittautua aluevalmennusvastaaville.

Katsastukset järjestetään syys-lokakuussa. Pohjanmaalla aluevalmentajina toimivat esteratsastuksessa 
Henrik Ehrnrooth, kenttäratsastuksessa Pirkko Herd ja kouluratsastuksessa Kerstin Nyberg. Este- ja 
kenttäratsastuksessa katsastuksen ajankohta on vielä avoin, kouluratsastuksessa katsastus on 28.-29.9. 

Talkoopassit –  olethan merkinnyt talkootyösi kökkälistaan?

Vapaaehtoistoiminta on Ratsastajainliiton vuoden 2012 teema. Teemavuoden tavoitteena on tuoda esiin 
vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja eri mahdollisuuksia. KuRat on mukana Ratsastajainliiton 
talkoopassikampanjassa. Pisteiden kerääminen alkoi 1.3. ja päättyi 1.9.

Kaikkiin seuran järjestämiin tapahtumiin osallistuminen talkoolaisena on kerryttänyt seura-
aktiivisuuspisteitä. Pisteitä saa yhden/tapahtuma/tilaisuus. KuRatin hallitus täyttää ja leimaa talkoopassit 
kökkälistan mukaan ja lähettää passit liittoon.

Kaikkien kisaan osallistuneiden ja passinsa palauttaneiden vapaaehtoisten kesken arvotaan 2 hengen 
lentomatka, hotelliyö ja lippupaketti kahteen näytökseen Tukholman Globeniin, HIHS-lippuja pe- ja la-iltaan 
sekä Tallink Siljan lahjakortteja. Jokainen kampanjaan osallistunut seura/talli saa passin palautuksen jälkeen 
lahjapaketin 5 ansioituneelle vapaaehtoiselle.

Hevosenkäsittelyn peruskurssi Kurikan Kansalaisopistossa

Kurikan Kansalaisopisto järjestää Hevosenkäsittelyn peruskurssin, jolla selviää, miten saadaan hevosen 
luottamus ja kunnioitus sekä luodaan hyvä suhde hevoseen. Viimeisellä kerralla käytännön harjoittelua. 
Ennakkoilmoittautumiset 12.9. mennessä Kansalaisopiston nettisivuilla tai puh. 06-4502 395.

Montékoulutus Seinäjoella

Hevoosella vaan -hanke järjestää montékoulutuksen tiistaina 18.9. Seinäjoen ravikeskuksessa. Lajin 
perusteisiin voi tutustua hevosen kanssa tai ilman. Kurssin ohjaajana toimii pitkän linjan montéohjastaja 
Heli Perkiö. Klo 16.30 Teoria ja kahvitarjoilu (raviradan lehdistötila 2 krs.), klo 18 käytännön harjoittelua 
radalla, ponit, klo 19 käytännön harjoittelua, hevoset. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 21.

Käytännön harjoitteluun osallistuvilla tulee olla mukanaan hevonen tai poni (ratsukin käy). Hevosen voi 
halutessaan jättää teorian ajaksi varikkoalueen karsinaan. Paikalla valvoja. Ratsastajilla oltava riittävästi 
taitoa hallita hevonen/poni vauhdikkaissakin tilanteissa. Rataharjoittelussa hevosella ratsastavien alaikäraja 
on 15 v. Kypärän ja korollisten ratsastusjalkineiden käyttö on pakollista.

Hinta 10 € (laskutetaan jälkikäteen) sis. kahvitarjoilun ja kurssimateriaalin. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Nanne Korpivaara, 040-1612552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Opintoretki tallirakentamisesta kiinnostuneille

Hevoosella vaan -hanke järjestää opintoretken kaikille tallirakentamisesta kiinnostuneille lauantaina 29.9. 



Retkellä tutustutaan erityyppisiin talliympäristöihin, työtä helpottaviin ratkaisuihin ja automatiikkaan. 
Matkalla keskustellaan myös vuoden 2014 tallimääräyksistä. Matkan hinta 20 € (laskutetaan jälkikäteen). 
Lounas omakustanteinen (18€). Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Nanne Korpivaara, 040-1612552, 
nanne.korpivaara@proagria.fi.

Ohjelma:
9.00 Lähtö Seinäjoen Elinkeinotalolta
10-11 Power Parkin hevoskeskus, Härmä, (ruokinta-automaatti)
11.15-12 Rintasen talli, Härmä, (pihatto)
12.15-13.15 Omakustanteinen lounas Härmän kuntokeskuksessa
13.30-14.30 Kumpulan tila, Härmä, (lantaimuri)
15-15.45 Kojolan talli, Lapua, (toimiva talliympäristö)
16.15-17 T:mi Sanna Lahdensuo, Seinäjoki, (lannanpoisto)
17.30 Paluu Elinkeinotalolle

Kannattavuuden teemapäivä Ilmajoella

Hevosyritysten kannattavuuden teemapäivässä Ilmajoella 4.10. pohditaan keinoja kannattavuuden 
parantamiseen, kilpailussa selviämiseen ja riskien hallintaan. Asiantuntijoina ovat maaseutuyritysten 
tulevaisuuden ennakointiin perehtynyt erikoistutkija Pasi Rikkonen MTT Taloustutkimuksesta sekä 
hevosyrityksille neuvontatyötä tehnyt talousagrologi Satu Kallioniemi Etelä-Pohjanmaan ProAgriasta. 
Tapahtuman järjestää Hämeen ammattikorkeakoulun valtakunnallinen Hevosyritys huippukuntoon 
-koulutushanke.

Väriä ja käytännön näkemystä päivään tuo tutustuminen Koskenkorvan hevostallin tiloihin ja toimintaan. 
Koskenkorvan hevostalli on osa Perhekoti Toiskan toimintaa. Talli tarjoaa sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan palveluja lapsille ja nuorille sekä täysihoitopaikkoja hevosille.

Kannattavuuden teemapäivä järjestetään torstaina 4.10. klo 8.45-16.00 Koskenkorvan hevoostallilla 
(Palonkuja 10, www.hevoostalli.fi). Osallistumismaksu 30€ (alv 0)/hlö. Lisätiedot, ohjelma ja 
ilmoittautuminen (viim. viikkoa ennen tilaisuutta) www.hevosyrittaja.fi, Suvi Louhelainen/Hämeen 
ammattikorkeakoulu, puh. 050 574 5920, s-posti. suvi.louhelainen@hamk.fi.

Satulan sovituksen ABC Alajärvellä

Hevoosella vaan -hanke järjestää Satulan sovituksen ABC -koulutuksen Alajärvellä torstaina 11.10. 
(Kyrönlahden Ratsutila, Levijoentie 157, Hoisko). Kouluttajana satulaseppä Satu Ritari. Ohjelmassa 
teoriaosuus klo 18, satulan sovitus käytännössä (demohevosilla) klo 19.30. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 
21.

Koulutuksen hinta 15 € (laskutetaan jälkikäteen), sis. kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen pe 5.10. mennessä 
puhelimitse tai sähköpostilla Nanne Korpivaara p. 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi. Lisätietoa 
kouluttajasta osoitteessa www.satulahuone.fi ja ajo-ohje koulutuspaikkaan www.kyronlahdenratsutila.com.

Kilpailukutsuja

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut ja Kurikan Ratsastajien 
seuramestaruuskilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 23.9. klo 12 alkaen.

Luokka 1 Helppo C Harrasteluokan kouluohjelma 2003, päivitetty 2009
avoin kaikille, pikkujunnujen seuramestaruus



Luokka 2 Helppo C Tutustumisluokan kouluohjelma (rata A) 2003, päivitetty 2009
avoin kaikille, junioreiden ja senioreiden seuramestaruus (seurataso)

Luokka 3 Helppo Nuorten hevosten kenttäratsastusohjelma 2003, päivitetty 2009
avoin kaikille, junioreiden ja senioreiden seuramestaruus (aluetaso)

Luokka 4 Helppo A Kenttäkilpailuohjelma n:o 6 (Ruotsalainen kenttäkilpailuohjelma 2000), päiv. 2009
avoin kaikille, junioreiden ja senioreiden seuramestaruus (kansallinen taso)

• Ilmoittautumiset 13.-20.9. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 

mutta turvakypärä on pakollinen. Luokassa 1 kannusten käyttö ei ole pakollista. Hevosen varusteet 
sääntöjen mukaan.

• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa 
mahdollisten peruutusten tilalle, jälki-ilmoittautuminen +4e.

• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet. Seuramestaruusmitalit kunkin ikäryhmän kolmelle parhaalle, jaetaan 

pikkujouluissa. Nettisivujen kutsussa linkki seuramestaruussääntöihin.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

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

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö on Anna Puska, p. 0400-625686.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut ja Kurikan Ratsastajien 
seuramestaruuskilpailut Myllykylän kentällä lauantaina 29.9. klo 11 alkaen. (Huom! muuttunut päivä.)

Luokka 1, 50cm, arv. tyyli, pikkujunnujen seuramestaruus
Luokka 2, 60-70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 3, 60/80/100cm, arv. tyyli, junioreiden ja senioreiden seuramestaruus

    (seura-/alue-/kansallinen taso), avoin seuramestaruudesta kilpaileville ratsukoille
Luokka 4, 80cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 5, 90/100/110cm, arv. 367.1 (A1/A2)

• Ilmoittautumiset 19.-26.9. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net, muista 
kertoa, jos ratsastat ponilla. Luokassa 5 valinnainen estekorkeus, mainitse ilmoittautuessasi, minkä 
korkeuden/ mitkä korkeudet haluat hypätä.

• Ellei toisin mainita, 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.

• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko 
voi hypätä samassa luokassa kaksi korkeutta. Virallista kilpailuasua ei vaadita, mutta turvakypärä on 
pakollinen.

• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet. Seuramestaruusmitalit kunkin ikäryhmän kolmelle parhaalle, jaetaan 

pikkujouluissa. Nettisivujen kutsussa linkki seuramestaruussääntöihin.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

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

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.



• Kilpailujen vastuuhenkilö on Maria Rikala, p. 040-5097931.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 7.10. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, 55cm, arv. A.0.0
Luokka 2, 65cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 3, 75cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 5, 85cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 6, 95cm tai isompi (korotukset 10cm välein), arv. 367.1 (A1/A2)

• Ilmoittautumiset 27.9.-4.10. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net, muista 
kertoa, jos ratsastat ponilla. Luokassa 6 valinnainen estekorkeus, mainitse ilmoittautuessasi, minkä 
korkeuden/ mitkä korkeudet haluat hypätä.

• 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.

• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko 
voi hypätä samassa luokassa kaksi korkeutta. Virallista kilpailuasua ei vaadita, mutta turvakypärä on 
pakollinen.

• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

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

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö on Katariina Perälä, p. 045-6312287.

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 14.10. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, Anu Rannon helppo Ö, avoin aloitteleville ratsukoille
Luokka 2, Helppo C:1 2000, avoin kaikille
Luokka 3, Helppo B K.N. Special 2009, avoin kaikille
Luokka 4, Helppo A:10 2011, avoin kaikille

• Ilmoittautumiset 4.-11.10. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 

mutta turvakypärä on pakollinen. Luokassa 1 kannusten käyttö ei ole pakollista.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa 

mahdollisten peruutusten tilalle, jälki-ilmoittautuminen +4e.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa. 

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

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.



• Kilpailujen vastuuhenkilö on Katariina Perälä, p. 045-6312287.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

8.9. Varsan opetus (työajo), Kauhajoki
9.9. Kansalliset kouluratsastuskilpailut, Uusikaarlepyy
9.9. Työhevospäivä, Kauhajoki
12.9. Hippoksen tamma- ja varsanäyttely, Kurikka
15.9. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kokkola (aluemestaruus)
16.9. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (aluemestaruus)
18.9. Montékoulutus, Seinäjoki
21.-23.9. Ratsastajainliiton seura- ja talliristeily
23.9. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (aluecup 3)
23.9. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
28.-29.9. Kouluratsastuksen aluevalmennus (katsastus)
29.9. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
29.9. Opintoretki tallirakentamisesta kiinnostuneille, Seinäjoki
4.10. Kannattavuuden teemapäivä, Ilmajoki
7.10. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
11.10. Satulan sovituksen ABC, Alajärvi
13.10. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Karijoki (Ponipokaali, aluecup 4)
14.10. Esteratsastuksen aluekilpailut, Karijoki (Ponipokaali)
14.10. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
27.10. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (halli)
28.10. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, sh-cup 4)

Aurinkoista ja tapahtumarikasta syksyä!


