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Hyvää alkanutta vuotta!

Uusi vuosi alkaa sikäli tuttujen kuvioiden merkeissä, että seurakisoja on jälleen tarkoitus pitää ahkerasti, että 
saadaan kenttälaina maksuun. Tänä vuonna hallitus päätti uskaltautua kokeilemaan myös esteratsastuksen 
aluekilpailujen järjestämistä – ilmeisesti ensimmäistä kertaa KuRatin historiassa! Apuun tarvitaan kaikki 
kynnelle kykenevät, joten merkitkää jo kalentereihin aluekisapäivä 14.7.

Ennen aluekisoja on ohjelmassa kaikenlaista muuta mukavaa, mm. horsebic-koulutus ja vuosikokous. 
Toiveita on tullut myös retkestä Tampereen hevosmessuille ja luultavasti sellainen järjestetäänkin, mutta 
siitä lisää tulevissa jäsentiedotteissa.

:) Mape

ps. Kisaajat, Pohjanmaan alueen alustava aluekilpailukalenteri on julkaistu, katso 
http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa

Vuosikokous lähestyy – kiinnostaako hallitustyö?

Kurikan Ratsastajien vuosikokous järjestetään lauantaina 23.2. klo 17 Maria Rikalan luona (Jyräntie 128, 
Kurikka). Kokouksen esityslistalla on muun muassa sääntömuutos, toimintasuunnitelman ja talousarvion 
käsittely sekä uuden hallituksen valitseminen. Erovuoroisia ovat Janni Yli-Vainio (käytettävissä) ja Anna 
Puska (käytettävissä) sekä vuosittain valittava puheenjohtaja Maria Rikala (käytettävissä). Kiinnostuneet 
voivat kysellä lisätietoja nykyisiltä hallituksen jäseniltä. Vuosikokousmateriaalit päivitetään nettisivuille 
ennen kokousta. Vuosikokouksessa palkitaan Vuoden Parhaat. Tervetuloa!

Heppakerho alkoi – mukaan mahtuu vielä!

Kurikan Ratsastajien heppakerho 7-12 vuotiaille innokkaille hevostelijoille alkoi 9.1. Kerho kokoontuu joka 
keskiviikko kello 17.00-18.30 Kurikassa Kurnun yläkerrassa. Heppakerhossa mm. varusteiden huoltoa, 
teoriaa, tallikäyntejä ja paljon muuta mukavaa. Kerhon ohjaajat: Tiia Huhtanen ja Niina Arola. Kerho on 
jäsenille maksuton, muilta peritään materiaalimaksu. Tervetuloa!

Horsebic-koulutusta ilmaiseksi

Kurikan Ratsastajat voitti Ratsastajainliiton vapaaehtoiskilpailussa Horsebicin seuralisenssikoulutuksen liiton 
maksamana. Horsebicin kehittänyt Meri Satama tulee alkuvuodesta Kurikkaan pitämään koulutusta, joten 
kaikki Horsebicistä kiinnostuneet ilmoittautukaa 31.1. mennessä seuran sähköpostiin, niin sovitaan 
koulutuksen ajankohta (todennäköisesti helmikuussa). Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu 
lähtemään mukaan! Osallistuminen on täysin maksutonta.

Vuoden 2013 kilpailuluvat

Alue- ja kansalliset kilpailuluvat vuodelle 2013 pyydetään sähköpostitse jäsensihteeriltä



kristiina.peltonen@kauhajoki.fi sitten, kun vuoden 2013 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.

• Vuoden 2012 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2.2013 asti, sama koskee hevosten vuosimaksuja
• Seuraa vaihtavien tulee maksaa uuden seuran kilpailulupa heti vuoden alussa, jotta edustettava 

seura näkyy kilpailuissa oikein
• Vuoden 2013 kilpailulupa tulee näkyä rekisterissä maksettuna 15.2.2013, jos haluaa merkinnän 

jäsenkorttiin
• Myös seurakilpailuihin otetaan ilmoittautumisia vastaan Kipan kautta. Ilmoittautumista varten 

tarvitset maksuttoman seurakilpailuluvan. Tämän luvan voit tehdä jäsenmaksun maksettuasi 
osoitteessa https://lisenssi.sportti.fi/. Jos seurakilpailuluvan teko ei onnistu, varmista seurasi 
jäsensihteeriltä, että henkilötunnuksesi löytyy jäsenrekisteristä.

Sääntömuutoksia ja sääntökoulutuksia

Kilpailevat ratsastajat, tutustukaa ennen kauden alkua sääntömuutoksiin. Ajan tasalla olevat säännöt 
löytyvät SRL:n sivuillta http://www.ratsastus.fi.

Alavuden Ratsastajat järjestää sääntökoulutuksen alueluvan hakijoille Irma Jokelan koulutustilassa 
(Salmentie 1, Alavus) sunnuntaina 27.1. klo 12-15. Kouluttajana Taina Sarvikas, hinta 10€. Oman seuran 
jäsenet etusijalla, mutta koulutus on avoin myös lähiseurojen jäsenille. Tapahtuman järjestäjän 
yhteystiedot: irma.jokela@puheterapeutti.fi.

KuRat voi järjestää tarvittaessa kevään aikana sääntökoulutuksen, jossa on mahdollisuus suorittaa alueluvan 
sääntökoe. Koulutukseen voivat ilmoittautua myös muut kiinnostuneet päivittämään sääntötuntemustaan. 
Koulutustarpeen kartoittamiseksi mahdollisia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan seuran sähköpostiin 
posti@kurikanratsastajat.net helmikuun loppuun mennessä.

Pohjanmaan aluekilpailukalenteri

Pohjanmaan aluekilpailukalenteri vuodelle 2013 laadittiin 9.1. Seinäjoella. Kilpailukalenteri on julkaistu 
alueen nettisivuilla. Kilpailujen järjestävät lisäävät itse kilpailut ja kutsut Kipaan. Kouluratsastuksen 
aluecupia ei näillä näkymin pystytä tänä vuonna järjestämään, koska vasta yksi seura on ilmoittaunut 
osakilpailujärjestäjäksi. KuRat järjestää esteratsastuksen aluekisat 14.7.
http://www.ratsastus.fi/alueet/pohjanmaan_alue/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri

Jäsensihteerikoulutus Vöyrillä

Pohjanmaan Ratsastusjaosto järjestää jäsensihteerikoulutuksen Norrvallan Urheiluopistolla Vöyrillä 
lauantaina 9.2. klo 10-13. Kouluttajana toimii aluesihteeri Kaisa Kujala. Tapaaminen on avoin kaikille 
ratsastusseurojen jäsensihteereille, sekä jäsensihteeriksi aikoville. Koulutuksen aiheina Sporttirekisteri, 
jäsensihteerin tehtävät ja haasteet, seuran toiminta jäsensihteerin näkökulmasta ja kokemuksia 
jäsensihteerin tehtävistä.



Hinta: 15 € / hlö sisältäen kahvit, lounas omakustanteisesti. Maksu laskutetaan osallistujilta erikseen. 
Ilmoittautumiset aluesihteeri Kaisa Kujalalle (kaisa.kujala@ratsastus.fi) 4.2. mennessä. Ilmoita nimesi, 
osoitteesi, seura, puhelinnumero sekä koulutus, johon osallistut. Ilmoitathan myös laskutusosoitteen 
ilmoittautumisen yhteydessä.

Aluevalmennettavien kuivaleiri Vöyrillä

Pohjanmaan Ratsastusjaosto järjestää aluevalmennettavien kuivaleirin Norrvallan Urheiluopistossa 
(Vöyrintie 305-307, Vöyri) 9.-10.2. Lauantaina mm. sääntökoulutus kilpailijoille ja huoltajille, monipuolinen 
liikunta -luento sekä urheilijan (ratsastajan) ruokavalio, sunnuntaina henkinen valmentautuminen ja 
ratsastajan ensiapu. Alustava ohjelma ja aikataulu alueen nettisivuilla. Hinnat: aluevalmennettavat 75€ 
(renkaaseen kuuluvat), muut aluevalmennuksiin osallistuvat 90€ ja muut kiinnostuneet 110€.

Sunnuntain luennot (Henkinen valmentautuminen ja Ensiapu) ovat avoimia muillekin kuin kuivaleiriläisille, 
hinta kiinnostuneille 40€ sis. luennot. Mahdollisuus lounaaseen (omakustanteinen). llmoittautumiset 4.2. 
mennessä kaisa.kujala@ratsastus.fi. Ilmoitathan samalla laskutusosoitteesi ja lajin, jossa valmentaudut. 
HUOM! On erittäin tärkeää, että valmennettavien huoltajat osallistuvat sääntökoulutukseen, koska 
kilpailusääntöihin on tullut paljon muutoksia. Aluevalmennettaville kuuluu hintaan majoitus sekä 
petivaatteet + pyyhkeet. Verkkarit mukaan, kuntotesti sunnuntaina!

Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus

Pohjanmaan Ratsastusjaosto järjestää estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutuksen 
Vöyrillä Norrvallan urheiluopistossa lauantaina 9.2. klo 13.15 alkaen. Kouluttajana toimii Anu Tuomi. 
Koulutus on tarkoitettu estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, joille on jo myönnetty 
toimihenkilölisenssi. Uusille stewardeille järjestetään koulutus myöhemmin. Hinta 40 € / hlö sisältäen 
kahvit, lounas omakustanteisesti. Maksu laskutetaan osallistujilta erikseen. Ilmoittautumiset aluesihteeri 
Kaisa Kujalalle (kaisa.kujala@ratsastus.fi) 4.2. mennessä. Ilmoita nimesi, osoitteesi, seura, puhelinnumero 
sekä koulutus, johon osallistut. Muista ilmoittaa myös laskutusosoite.

Tamman astutus, siemennys ja varsominen -luento Seinäjoella

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Seinäjoen ravikeskuksessa torstaina 31.1. klo 17-21 Tamman 
astutus, siemennys ja varsominen -koulutuksen. Luennoimassa eläinlääkäri, oriinpitäjä ja kasvattaja Anne 
Niemi. Koulutuksen sisältönä mm. tiinehtymiseen vaikuttavat tekijät, oriaseman käytännöt, tiineysajan hoito 
ja liikunta, varsomiseen valmistautuminen, varsominen, terveen varsan tuntomerkit ja tavallisimmat 
ongelmat.

Koulutuksen hinta 15 €, käteismaksu. Hinta sis. kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen viimeistään pe 25.1. 
Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, 
nanne.korpivaara@proagria.fi.

Satulan sovituksen ABC Nurmossa

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Satulan sovituksen ABC -koulutuksen Nurmossa to 7.2.2013. 
Teoriaosuus: Haalitalo, os. Latikanmäentie 4, käytännön harjoittelu: Latikan talli, Latikantie 40 (2km 
Haalitalolta). Kouluttajana satulaseppä Satu Ritari. Ohjelma: klo 17.30 Teoriaosuus ja kahvi (Haalitalo), n. klo 
19 Satulan sovitus käytännössä demohevosilla (Latikan talli). Tilaisuus päättyy viimeistään klo 21. 



Koulutuksen hinta 15 €, sis. kahvitarjoilun, käteismaksu. Ilmoittautuminen puhelimitse tai sähköpostilla 
Susanna Hakkarainen, p. 040-8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara, p. 040-161 
2552, nanne.korpivaara@proagria.fi. Lisätietoa kouluttajasta osoitteessa www.satulahuone.fi ja ajo-ohje 
Haalitalolle osoitteessa www.haalitalo.com.

Tallirakentamisen teemailta Alavudella

Tilavaatimusten siirtymäkausi päättyy 1.1.2014. Suunnitteletko hevostallin rakentamista tai remonttia? 
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Tallirakentamisen teemaillan torstaina 14.2. klo 17 alkaen 
Teknologiakeskus Alavus Fasadissa (1. kerroksen kokoustila, Taitotie 1, Alavus). 

Ohjelmassa: hevostallien tilavaatimukset, kustannusesimerkkejä talleista ja maneeseista, jätevedet, salaojat, 
tallien toiminnallinen suunnittelu ja työtä helpottavat talliratkaisut. Hinta 15 €, käteismaksu, sis. 
kahvitarjoilun ja kurssimateriaalin. Ilmoittautuminen ma 11.2. mennessä hankevetäjille Susanna 
Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, 
nanne.korpivaara@proagria.fi.

Hevosen vaihtoehtoishoidot -koulutus Teuvalla

Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Hevosen vaihtoehtoishoidot -koulutuksen torstaina 21.2. klo 
17.30 Kulttuuritalo Orrelassa Teuvalla (Porvarintie 51). Kouluttajana eläinrefleksologi Marika Kuoppala, 
www.maipro.fi. Koulutuksen sisältö: homeopatia, refleksologia, led-valohoito ja kasvilääkintä. Hinta 10 €, 
sisältää kahvitarjoilun. Käteismaksu. Ilmoittautumiset ke 13.2. mennessä Susanna Hakkarainen 040-868 
2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

27.1. Sääntökoulutus alueluvan hakijoille, Alavus
31.1. Tamman astutus, siemennys ja varsominen, Seinäjoki
2.-3.2. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
7.2. Satulan sovituksen ABC -koulutus, Nurmo
8.-9.2. Kouluratsastuksen aluevalmennus
9.2. Jäsensihteerikoulutus, Vöyri
9.2. Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Vöyri
9.-10.2. Aluevalmennettavien kuivaleiri, Vöyri
10.2. Henkinen valmentautuminen -luento, Vöyri
10.2. Ratsastajan ensiapukoulutus, Vöyri
14.2. Tallirakentamisen teemailta, Alavus
15.-17.2. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki (pe-la tai la-su)
23.2. Kurikan Ratsastajien vuosikokous, Kurikka
3.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki  (halli, sh-cup 1, aluecup 1/isocup)
8.-9.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus
9.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, aluecup 1/pikkucup)
10.3. Matkaratsastuksen aluekilpailut, Kauhava
15.-17.3. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin (pe-la tai la-su)
16.-17.3. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
23.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, hallimestaruus PO, SH)
(24.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, aluecup jos toteutuu)

Aurinkoisia pakkaspäiviä!


