Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, tammikuu 2014

Muistellaan menneitä!
Ensi viikolla koittaa suuri päivä, sillä Kurikan Ratsastajat ry perustettiin 28.1.1984 eli seura täyttää
kunnioitettavat 30 vuotta. Juhlia vietetään kuitenkin vasta 22.2. hotelli-ravintola Pitkä-Jussissa, että saadaan
vuosikokous pidetyksi samalla kertaa. Merkitkää siis hetimiten juhlapäivä kalentereihinne! Tarkoituksena
olisi koota samalla yksiin kansiin hieman seuran historiaa, joten nyt tarvitaan erityisesti pitkäaikaisten
seuralaisten apua. Muisteluita, vanhoja (ja vähän tuoreempiakin) kuvia otetaan riemulla vastaan seuran
sähköpostiin. Kuvia ja esim. lehtileikkeitä voi myös tuoda Mapelle paperiversioina skannausta varten.
:) Mape
ps. Simo-simulaattorihevonen karauttaa Ilmajoelle 1.-2.2. Kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi ja hypätä
kyytiin, jos haluaa analyysin ratsastuksestaan!
Kurikan Ratsastajien 30-vuotisjuhla ja vuosikokous
Kurikan Ratsastajien 30-vuotisjuhlaa vietetään hotelli-ravintola Pitkä-Jussissa lauantaina 22.2. klo 19 alkaen.
Ohjelmassa vuosikokous, Vuoden Parhaiden palkitseminen, juhlaillallinen ja vapaata seurustelua.
Illalliskortin hinta 25e/hlö, sis. tervetulomalja, vihreä salaatti, halloumibroileri tai lehtipihvikääryles,
täytekakkukahvit sekä ruokajuoma.
Ilmoittautumiset seuran sähköpostiin to 13.2. mennessä. Mainitse ilmoittautuessasi pääruokavalinta (kana
vai liha), alkoholiton vai alkoholillinen tervetulomalja, mahdollinen viinivalinta (puna- vai valkoviini) sekä
mahdollinen erityisruokavalio. Illalliskortit maksetaan seuran tilille 447300-134205, viestiksi JUHLA sekä
ruokailijan nimi/ ruokailijoiden nimet. Huom! Ruokien ennakkotilaus tehdään seuran tilillä 13.2. näkyvien
maksujen mukaan, hoidathan siis omasi ajoissa.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, muun muassa valitaan uusia jäseniä hallitukseen.
Erovuoroisia ovat Maria Rikala ja Hanna Lohikoski (käytettävissä) sekä Katariina Kuusela ja Sirja Koski-Laulaja
(ei käytettävissä). Hallitustyöstä kiinnostuneet saavat lisätietoja nykyiseltä hallitukselta.
Ehdota Vuoden Parhaita!
Vuoden Parhaat palkitaan vuosikokouksessa, joka järjestetään alkuvuoden aikana. Ehdota vuoden aikana
ansioituneita jäseniä palkittavaksi seuran sähköpostiin 31.1.2014 mennessä. Kerro kenet mielestäsi pitäisi
palkita sekä missä ja miksi hän on ollut Vuoden Paras. Kilpailuissa menestyneet on jo palkittu pikkujouluissa,
joten nyt haetaan lähinnä seuratoiminnassa, talkootöissä ja muilla tavoin ansioituneita palkittavia.
Perinteisesti on palkittu ainakin Vuoden hevonen ja Vuoden talkoolainen, mutta muitakin kategorioita saa
tietenkin ehdottaa.
Sääntömuutoksia ja sääntökoulutuksia
Kilpailevat ratsastajat, tutustukaa ennen kauden alkua sääntömuutoksiin. Ajan tasalla olevat säännöt
löytyvät SRL:n sivuillta http://www.ratsastus.fi.

Lakeudenportin Ratsastajat ry järjestää aluelupakoulutuksen 2.2.2014 klo 11 alkaen. Koulutuspaikkana
Alavuden Fasadi. Koulutuksen päätteeksi mahdollisuus suorittaa aluelupakoe. Ilmoittautumisen yhteydessä
maininta, mikäli haluaa kokeen tehdä. Ilmoittautumiset Jutta Nesteelle tekstiviestillä 040 538 5952 tai
sähköpostilla jutta.neste@gmail.com. Koulutus LpR:n jäsenille ja Etelä-Pohjanmaan valmennustallin
asiakkaille maksuton, muille materiaalimaksu 5€. Huoltajat ja huoltojoukot mielellään mukaan.
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.
Vuoden 2014 kilpailuluvat
Alue- ja kansalliset kilpailuluvat vuodelle 2014 pyydetään sähköpostitse jäsensihteeriltä
kristiina.peltonen@kauhajoki.fi sitten, kun vuoden 2014 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 Mapeen
maria.rikala@netikka.fi. Tämä koskee sekä aluelupakoulutuksen käyneitä uusia lisenssinhakijoita että niitä,
joilla koulutus on vielä käymättä. KuRat järjestää tarvittaessa aluelupakoulutuksen, kiinnostuneet voivat
ilmoittautua Mapelle. KuRat noudattaa lisenssien myöntämisessä SRL:n suosituksia (www.ratsastus.fi).
Vuoden 2013 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2.2014 asti, sama koskee hevosten vuosimaksuja. Seuraa
vaihtavien tulee maksaa uuden seuran kilpailulupa heti vuoden alussa, jotta edustettava
seura näkyy kilpailuissa oikein. Vuoden 2014 kilpailulupa tulee näkyä rekisterissä maksettuna
3.2.2014, jos haluaa merkinnän jäsenkorttiin.
Koulutusta tuomareille, ratamestareille ja stewardeille
Ilmajoella järjestetään estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus 1.2. sekä
puheenjohtajatuomarikoulutus alue-estetuomareille 2.2. Kouluttajana on Anu Tuomi. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen www.ratsastus.fi/pohjanmaa. Lisenssikoulutus on tarkoitettu toimihenkilöille, jotka
haluavat uusia lisenssinsä seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Pj-tuomarikoulutukseen voivat osallistua alueestetuomarit, jotka ovat parin edellisen vuoden aikana olleet tuomariston jäsenenä 5-10 alue- tai
kansallisessa kilpailussa. Hyväksytyn kurssin jälkeen suoritetaan työnäyte, jonka jälkeen seura voi anoa
aluepuheenjohtajatuomarioikeuksia.
Aluevalmennettavien kuivaleiri ja Simo-simulaattorihevonen Ilmajoella
SRL / Pohjanmaan alue järjestää kaikkien lajien aluevalmennettaville kuivaleirin lauantaina 1.2. klo 10
alkaen Ilmajoen maaseutuoppilaitoksessa (Ilmajoentie 525, Ilmajoki). Päivän ohjelma on avoin myös muille
aiheesta kiinnostuneille. Ohjelmassa 10.00-12.00 Sääntökoulutus, Tavat ja taidot takaisin (Anu Tuomi),
12.00-13.00 Lounas, 13.00-15.00 Ohjelma vahvistamatta. Hinta 40 €, sisältää ruokailun.
Simo-simulaattorihevonen on paikalla la 1.2. klo 11.00 alkaen ja su 2.2. klo 9.00 alkaen. Puolen tunnin
analyysin hinta on alue- ja maajoukkuevalmennettaville 50 €, muille 60 €. Ilmoittautumisen yhteydessä voi
toivoa simulaattoriaikaa. HUOM! Simo-simulaattorihevosen analysoitavaksi pääsee kuka tahansa
kiinnostunut (muutkin kuin aluevalmennettavat ja kuivaleiriläiset), mutta paikkoja on rajoitetusti ja ne

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen 26.1. mennessä TAPUn kautta (linkki www.ratsastus.fi/pohjanmaa
tapahtumakalenterissa). Ilmoittautuessasi saat laskun, joka tulee maksaa viimeistään 28.1. (kun varmistus
simulaattoriajasta on tullut). Mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeiseen ilmoittautumispäivään
mennessä emmi.kupiainen@ratsastus.fi. Peruuttamattomat ilmoittautumiset tulee maksaa. Tiedustelut
alueassistentti Emmi Kupiainen emmi.kupiainen@ratsastus.fi, 045 122 5772.
Aluecupit alkavat!
Pohjanmaan aluecup ratsastetaan alueellisena este- ja kouluratsastuskilpailuna. Aluecup koostuu kahdesta
sarjasta, pikkucup ja isocup. Esteratsastuksen osakilpailut 16.2.-14.6. ja kouluratsastuksen osakilpailut 24.5.4.10. Ratsukoilla on osallistumisoikeus aluecupiin, kun ratsastajan seura on maksanut sarjakilpailumaksun
SRL Pohjanmaan alueen tilille. Aluecupiin osallistumista suunnittelevat KuRat-ratsukot, ilmoittatukaa
Mapelle 7.2. mennessä, niin tiedetään maksaa cup-maksu osallistujamäärän mukaan. Muistakaa, että
ratsastajan tulee myös erikseen ilmoittautua aluecupiin, lisätietoja alueen nettisivuilla, katso säännöt ja
aluecupinfo.
Tavoitteena hyvinvoiva hevonen - Millaista on hyvä hevosenpito nyt ja tulevaisuudessa?
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Tavoitteena hyvinvoiva hevonen -koulutksen tiistaina 28.1. klo
17.00 alkaen Seinäjoen Elinkeinotalolla (os. Huhtalantie 2). Tilaisuus päättyy viimeistään klo 21.30. Koulutus
on maksuton. Ilmoittautumiset kahvitarjoilun vuoksi pe 24.1. mennessä sähköpostitse (tai puhelimitse
arkisin klo 8-16) Susanna Hakkarainen 040 868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi, Nanne Korpivaara 040
161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.
Turvallisuuskoulutus hevospalveluja tuottaville yrityksille
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää turvallisuuskoulutuksen Seinäjoella. Paljon kiitelty kokonaisuus
hevospalveluita tuottaville yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville 5.-7.2. Koivusalon tallilla
(Koivusalontie 65, 60420 Seinäjoki). Kurssin vetäjänä Minna Martin-Päivä. Ilmoittautumiset 24.1. mennessä,
lisätietoja esim. www.ratsastus.fi/pohjanmaa.
Hevosväen opintoretki Seinäjoelta
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Hevosväen opintoretken 14.-15.2. Lähtö Seinäjoen
elinkeinotalolta (os. Huhtalantie 2) pe 14.2. klo 7.00. Kyytiin voi nousta myös Jalasjärveltä.
Perjantain kohteet Hessi-talli ja Kylämäen hevostila, sunnuntaina Talli Linna ja Luomajärven hevoskievari.
Majoittuminen hotelli Helmeen Turussa. Lisätietoja esim. www.ratsastus.fi/pohjanmaa, ilmoittautumiset
viimeistään 24.1.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
28.1. Tavoitteena hyvinvoiva hevonen, Seinäjoki
1.2. Aluevalmennettavien kuivaleiri, Ilmajoki
1.2. Lisenssikoulutus estetuomareille, ratamestareille ja stewardeille, Ilmajoki
2.2. Puheenjohtajatuomarikoulutus alue-estetuomareille, Ilmajoki
2.2. Aluelupakoulutus, Alavus
5.-7.2. Turvallisuuskoulutus hevosyrityksille, Seinäjoki

7.-8.2. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
14.-15.2. Hevosväen opintomatka Seinäjoelta
15.2. IV- ja IVK-koulutuomareiden skaalantarkastus ja lisenssikoulutus, Vaasa
15.-16.2. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
16.2. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (halli, aluecup 1, sh-cup 1)
22.2. Kurikan Ratsastajien vuosikokous ja 30-vuotisjuhla, Kurikka
22.2. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli)
8.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (halli)
8.-9.3. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
16.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Jalasjärvi (halli)
30.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (halli, hallimestaruus)
6.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Vaasa (halli, hallimestaruus jun, sen, nh)
12.-13.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, hallimestaruus po, sh)
12.-13.4. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
18.4. Kurikan Ratsastajien alue-estekisat, Kauhajoki
26.-27.4. Esteratsastuksen alue- ja kansalliset kilpailut, Karijoki (halli, tyylimestaruus, aluecup 2)
Hyvää alkanutta vuotta ja menestystä kisakaudelle!

