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Myllykylän kisakausi pulkassa

No niin, nyt on seuramestarit selvillä ja Myllykylän kisakausi pulkassa. Suuret kiitokset vielä kaikille ahkerille 
talkoolaisille! Seuraavaksi saadaan suunnitella talven kuvioita. Perinteistä pikkujoulua vietetään 1.11. 
Kauppilan lomatuvalla ja siellä jaetaan mitalit ja pokaalit seuramestareille. Suunnitteilla on myös 
jouhikorukurssia ja ensiapukurssia, niistä tulee lisätietoja myöhemmin. 

Seuratakkien hankkimistakin on mietitty ja vaihtoehtoja selvitellään parhaillaan. Ehdotuksia ja toivomuksia 
otetaan siis vastaan! Seurapipoja on jo tilattu ja niitä voi ostaa ainakin kisoissa ja pikkujoulussa. Saatavana 
neljässä eri värissä, seuran logolla ja nimellä varustettuna. Eikä ole hinnalla pilattu.

:) Mape

Kouluratsastuksen seuramestaruusmitalistit 2014
Pikkujunnut
1) Laura Ahola - Claudia II
Juniorit
1) Ella Peltonen - Windy Twinkle
Seniorit
1) Maria Rikala - Chellano II
2) Sirja Leppälä - Ihme-Vimpula
3) Marja Rinta-Risku - Kais

Esteratsastuksen seuramestaruusmitalistit 2014
Juniorit
1) Ella Peltonen - Windy Twinkle
2) Miia Vaarankorpi - Arin Muisto
3) Eerika Mäki-Paavola - Claudia II
Seniorit
1) Sirja Leppälä - Ihme-Vimpula
2) Marja Rinta-Risku - Ragnusson
3) Maria Rikala - Chellano II

Pikkujoulut Kauppilan lomatuvalla

Tervetuloa Kurikan Ratsastajien pikkujouluhin! Pikkujoulut järjestetään tänä vuonna Kauppilan lomatuvalla 
lauantaina 1.11.  Osoite on Latvatie 116, ajo-ohje: 3-tien/ 67:n suunnasta tullessa tallin ohi Nikkolantietä 
eteenpäin ja T-risteyksestä oikealle, lomatupa on toinen talo oikealla. Ohjelmassa hyvää ruokaa, 
seuramestarien palkitsemiset sekä saunomista ja paljuttelua, joten uikkarit ja pyyhe mukaan! 

Seurapipoja saatavana pikapuoliin

Syksyn piristykseksi päätimme hankkia seurapipot kaikille halukkaille! Pipoja on saatavana mustana, 
tummansinisenä, pinkkinä ja turkoosina. Otsalla hopeanvärinen painatus, jossa seuran logo ja nimi. Hinta 



10e/kpl ja postia tulee, kun pipot saapuvat. Varauksia otetaan vastaan seuran sähköpostiin ja ostoksia voi 
tehdä ainakin pikkujouluissa ja tulevissa kisoissa.

KuRat-menestystä kilparadoilta

Kristiina Peltosen kasvattama ja omistama Kikan Sälli oli Ypäjällä Suomenratsujen kuninkaallisissa toiseksi 
paras estehevonen 4-vuotiaiden laatuarvostelufinaalissa ja sijoittui kokonaiskilpailussa neljänneksi. 
Sällin pikkusisko Liiseriina palkittiin Hippoksen valtakunnallisessa varsanäyttelyssä kauneimpana 1-vuotiaana 
suomenhevosvarsana ja se oli myös Kurikan tamma- ja varsanäyttelyn paras varsa. Ylistaron alue-
estekisoissa Laura Norja otti 90cm-luokassa kaksoisvoiton hevosilla Grovana ja Amante.  Onnea!

Aluevalmennusten katsastukset syyskuussa ja marraskuussa

Varsinainen hakuaika alue- ja maajoukkuevalmennuksiin on päättynyt mutta mukaan voi hakea vielä 
myöhemminkin. Myös seniorit voivat hakea mukaan aluevalmennusrenkaisiin ja jos heidät on katsastettu, 
valmennuksen hinta on sama kuin muillakin renkaisiin nimetyillä. Poni- ja junioriratsastajat ovat kuitenkin 
etusijalla, jos valmennuksiin on tunkua. Pohjanmaan aluevalmentajat kaudella 2014-2015 ovat Anu Korppoo 
kouluratsastuksessa sekä Pirkko Herd este- ja kenttäratsastuksessa.  Katsastus este- ja 
kenttäaluevalmennuksiin pidetään Lehtimäellä 8.-9.11.

Suomenhevosten valmennustapahtuma Seinäjoella

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää yhteistyössä SuoRa Pohjanmaan kanssa suomenhevosten 
valmennustapahtuman 3.-4.10. Seinäjoella. Koulutukseen sisältyy teoriaa ja demonstraatiot huippuosaajien 
johdolla. Perjantaina 3.10. klo 17-21 Seinäjoen elinkeinotalolla (Huhtalantie 2) luennoimassa Lassi Lehmusto 
ja Anna Kärkkäinen. Aiheina mm. Ravihevonen ratsastuskäytössä ja nuoren suomenhevosratsun 
kouluttaminen. Lauantaina 4.10. Anna Kärkkäisen estevalmennusdemonstraatiot Manunkylän Ratsutallin 
uudessa maneesissa. Koulutus ja demotunnit ovat maksuttomia! Ilmoittautuminen luennolle viimeistään ke 
1.10. Demojen kuunteluoppilaiden ei tarvitse ilmoittautua. Lauantaina paikalla on kanttiini. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: Nanne Korpivaara 040-161 2552 (arkisin klo 8-16) tai nanne.korpivaara@proagria.fi.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

3.-4.10. Suomenhevosten valmennustapahtuma, Seinäjoki
4.10. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Karijoki (halli, Ponipokaali, aluecup 4)
5.10. Esteratsastuksen aluekilpailut, Karijoki (halli, Ponipokaali)
7.10. SRL Pohjanmaan syyskokous, Seinäjoki
11.10. Esteratsastuksen aluekilpailut, Jalasjärvi (halli)
11.10. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Lapua (halli)
19.10. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Vaasa (hallimestaruus sen, jun, nh)
19.10. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi
1.11. Kurikan Ratsastajien pikkujoulut, Kauppila
8.11. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli)
8.-9.11. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki (katsastus)
29.-30.11. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
13.-14.12. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki

Mukavaa syksyä!


