
Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, toukokuu 2012

Jee, kesä lähestyy!

...ja samalla kaikenlaiset kivat tapahtumat! Myllykylässä on kisakausi käynnistynyt junnujen järjestämillä 
estekisoilla ja nyt jännitetään, ehtiikö äskettäin tilattu täydennys estekalustoon saapua perille ennen 
seuraavia kisoja.

Tavallisten seurakisojen lisäksi heinäkuussa järjestetään yhdessä Hevosystävien kanssa Hirnahdus 2012 
-tapahtuma, jossa KuRat järjestää Pohjanmaan aikuismestaruudet ja Hevosystävät perinteisen uintikisan. 
Lisäksi tapahtumaan on suunnitteilla muutakin oheisohjelmaa.

Huhtikuun hevosmessuretki onnistui mainiosti ja nyt pukkaa jo uutta reissua: kesäkuun lopussa lähdetään 
Ypäjälle Finnderbyyn, jossa nähtävänä on koulua, esteitä ja maastoesteitä. 

:) Mape

Hallitus 2012 ja vastuualueet

Maria Rikala puheenjohtaja, rahastonhoitaja, webmaster, tiedotus
Hanna Lohikoski sihteeri, kirjanpito
Sirja Koski-Laulaja nuorisovastaava, junnukerho
Janni Yli-Vainio harrastevastaava, Facebook-tiedotus
Anna Puska
Katariina Perälä varapuheenjohtaja, kilpailu- ja valmennusvastaava

Varajäsenet:
Kristiina Peltonen, jäsensihteeri
Elina Mäki-Opas

Hallituksen ulkopuolelta:
Veikko Koski-Laulaja, junnukerhon rahastonhoitaja

KuRat-seurahupparit tilataan ihan kohta

Kurikan Ratsastajien seurahupparit tilataan kesäkuun alussa. Collegehupparin värivaihtoehtoina musta tai 
tummansininen, selkään brodeerataan hopeanvärisellä langalla seuran logo ja teksti Kurikan Ratsastajat. 
Saatavana koot S-XL (melko pientä kokoa), eri mallisena suuremmatkin koot. Hupparin hinta 45€. Huom! 
Huppari nähtävänä ja sovitettavana (s-koko) toukokuun kisoissa Myllykylässä.

Tilaukset seuran sähköpostiin posti(at)kurikanratsastajat.net ja maksut seuran tilille 447300-134205 
viimeistään 31.5. Huppareita tilataan vain niille, jotka ovat maksaneet määräaikaan mennessä, koska viime 
vuonna tilattuja seurapaitoja jäi maksamatta ja noutamatta... Seurapikeetäkin on siis vielä saatavana, 
tiedustelut seuran sähköpostista tai Myllykylän kisojen kanttiinista :)



Retki Finnderbyyn Ypäjälle

KuRat järjestää lauantaina 30.6. retken Finnderbyyn Ypäjälle. Ohjelmassa kansainvälisen yhden ja kahden 
tähden kenttäkisan maastokokeet, koulu- ja esteratsastuksessa ponien ja nuorten PM-luokkia sekä esteillä 
140cm GP-luokka ja kansainvälinen 135cm. Liput ennakkoon tilattuna 20e/aikuiset, 8e/10-15-vuotiaat, alle 
10-vuotiaat ilmaiseksi. Lisäksi kyytimaksu 5e KuRat-jäseniltä, 15e muilta. Sitovat ilmoittautumiset 
ennakkolippujen tilaamisen vuoksi ke 6.6. mennessä posti(at)kurikanratsastajat.net, johon mennessä liput 
tulee maksaa seuran tilille 447300-134205. Ennakkoliput tilataan vain niille, jotka ovat maksaneet ne 
määräaikana! Lippuja on mahdollista ostaa myös Ypäjältä portilta, jolloin hinta on hieman kalliimpi. Kyyti 
maksetaan käteisellä autossa.

Sääntökoulutus kaikille kiinnostuneille

KuRat järjestää kaikille avoimen sääntökoulutuksen maanantaina 4.6. klo 18 Kauppilan Ojalassa (Latvatie 
116). Koulutuksen yhteydessä on mahdollisuus suorittaa alueluvan sääntökoe. Koulutukseen voivat 
ilmoittautua myös muut kiinnostuneet päivittämään sääntötuntemustaan. Koulutus on KuRat-jäsenille 
maksuton, muiden osallistuminen 5e. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan seuran sähköpostiin 
posti(at)kurikanratsastajat.net la 2.6. mennessä, että tiedetään varata tarpeeksi  kaffia ja pullaa!

Kilpailukutsuja

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 20.5. klo 12 
alkaen.

Luokka 1, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 2, 60-70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 3, 80cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 4, 90/100/110cm, arv. 367.2 (A2/A2)

• Ilmoittautumiset 9.-16.5. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista 
ilmoittautuessasi mainita, mikäli ratsastat ponilla. Luokassa 4 valinnainen estekorkeus, ilmoita 
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 luokassa 4 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. 

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

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Hanna Lohikoski, p. 040-8677862.

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 27.5. klo 11 
alkaen.



Luokka 1, Helppo Ö, avoin aloitteleville ratsukoille
Luokka 2, Helppo C:1, avoin kaikille
Luokka 3, Helppo B:0, avoin kaikille

• Ilmoittautumiset 17.-24.5. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita, 

mutta turvakypärä on pakollinen. Luokassa 1 ei tarvitse käyttää kannuksia.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muut 10e. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa 

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

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

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Janni Yli-Vainio, p. 040-7389269.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä keskiviikkona 13.6. klo 18 
alkaen.

Luokka 1, 40/50/60cm, arv. A.0.0
Luokka 2, 70/80/90cm, arv. 367.2 (A2/A2)

• Ilmoittautumiset 3.-10.6. sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Luokissa 
valinnainen estekorkeus, muista ilmoittautuessasi mainita, 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 samass 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. 

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

kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Janni Yli-Vainio, p. 040-7389269.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!

Tulevia kisoja:
9.6. Seurakoulukisat Myllykylässä
27.6. Seurakoulukisat Myllykylässä
4.7. Seuraestekisat Myllykylässä
8.7. Pohjanmaan aikuismestaruuskisat Myllykylässä, myös seuraluokkia
22.7. Seuraestekisat Myllykylässä
29.7. Seurakoulukisat Myllykylässä



4.8. Seuraestekisat Myllykylässä
12.8. Gymkhana-kisat Myllykylässä
19.8. Seurakoulukisat Myllykylässä
26.8. Seuraestekisat Myllykylässä
5.9. Seuraestekisat Myllykylässä

Kilpailusääntöjen yleinen osa (KSI) uudistuu

Kilpailusääntöjen yleisen osan uusi versio astuu voimaan 1.6.2012 alkaen. Uusi versio on julkaistu liiton 
materiaalisalkussa. Muutokset vaikuttavat kilpailujen järjestelyihin, joten kaikkien kilpailun järjestäjien on 
hyvä perehtyä niihin. Lisätietoja: 
http://www.ratsastus.fi/srl/srl_tiedottaa/101/0/kilpailusaantojen_yleisen_osan_ksi_uusi_versio_astuu_voi
maan_1_6_2012_alkaen

Nuoret, kiinnostavatko estetuomarin/ ratamestarin/stewardin tehtävät?

Ratsastajainliiton valtakunnallinen Nuorten Ryhmä järjestää nuorille (15–25-v.) aktiivisille seuratoimijoille 
suunnatun tapaamisen, jossa halutaan aktivoida ja kannustaa nuoria lähtemään niin tuomari-, ratamestari- 
kuin stewardikoulutuksiinkin ja hakemaan lisenssejä. Tapaaminen järjestetään Powercup-finaalin yhteydessä 
Lahden Takkulassa sunnuntaina 8.7.2012. Tapaamiseen osallistuminen on nuorille jäsenille ilmainen! 
Lisätietoja: 
http://www.ratsastus.fi/hameen_alue/uutiset/101/0/nuoria_seurastanne_estetuomariksi_ratamestariksi_s
tewardiksi

HIHS-kävijäkisa tulee jälleen!

Helsinki International UB Horse Show’n ja Suomen Ratsastajainliiton yhteistyössä järjestämä kävijäkisa tulee 
jälleen. Lähde hauskalle syysretkelle kohti Hartwall Areenaa ja näe maailman huippuratsastajat Helsingissä. 
Kävijäkisaan osallistumalla toteutat Horse Show -matkasi -20 % normaalia edullisimmin lippuhinnoin (etu 
koskee normaali- ja Premium hintaisia näytöslippuja). Jokainen osallistuja saa yllätyslahjan sekä 
mahdollisuuden kilpailla huikeista palkinnoista. Lisäksi jokainen joukkue saa nimensä UB Horse Show’n 
käsiohjelmaan ja Internet-sivulle. Matkanjohtajien vaivannäkö palkitaan UB Horse Show -lipulla 
valitsemaansa näytökseen.

Pääpalkintona kävijäkisan suurin joukkue saa ainutlaatuisen tilaisuuden nähdä UB Horse Show’n backstage-
tilat. Joukkue pääsee mm. tutustumaan kiehtovaan verryttelyalueeseen ja juomaan kahvit loisteliaaseen 
Riders Loungeen. Lisäksi joukkueesta tehdään oma UB Horse Show -juliste tähtiratsastajan kanssa ja 
joukkueelle annetaan UB Horse Show 2012 -ruusuke. Lisäksi suurimman joukkueen kaikki jäsenet saavat 
pääsyliput vuoden 2013 UB Horse Show’n perjantaille kokopäiväksi! Tänä vuonna myös toiselle sekä 
kolmannelle sijalle tulleita joukkueita muistetaan julisteella ja ruusukkeella.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 10 hengen ryhmät: ratsastusseurat, talliporukat, Green Card 
-jäsenet jne. Joukkueen tulee olla Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura/-talli tai osallistujien tulee olla liiton 
Green Card-/ratsastusseuran jäseniä!

Hevosen hyvinvoinnin puolesta: www.hevoseni.fi 

Hevosen hyvinvointi on ydinasia kaikessa hevosurheilussa ja -harrastuksessa. Hevosen omistaminen ja tallin 
pito edellyttää paljon tietoa, taitoa ja kokemusta. Alan järjestöt ovat perustaneet yhteistyössä hevoseni.fi-
sivuston, jolle on koottu tärkeää tietoa laaja-alaisesti hevosenpitoon liittyen. Sivuilta löytyvät linkitykset 



myös tarkempiin tiedonlähteisiin, kuten lainsäädäntöön ja asetuksiin. Sivustolla kerrotaan mm. hevosen 
ostamisesta, vastuullisesta omistamisesta ja hevosesta luopumisesta. Mukana on myös hoito ja käsittely, 
madotus, lääkintä, rokotukset ja hammashuolto sekä kavioiden hoito ja kengitys. Neuvoja löytyy myös 
kuljetukseen, varusteisiin ja ruokintaan. Hevosten sairaudet ja tarttuvien tautien ehkäisy ovat myös mukana. 
Oma tärkeä osuutensa on talli ympäristöineen ja olosuhteisiin liittyvät määräykset sekä hevosten kasvatus ja 
jalostus. Myös alan koulutus ja tutkimus saavat omat osuutensa. Tervetuloa tutustumaan: www.hevoseni.fi

Suomenhevoosella vaan - Estevalmennusviikonloppu suomenhevosratsukoille

HeKo-hankkeen päätöstilaisuus Suomenhevoosella vaan - Estevalmennusviikonloppu 
suomenhevosratsukoille järjestetään 19.-20.5. Seinäjoella Koivusalon tallilla (Koivusalontie 65, 
www.netikka.net/koivusalontalli). Kouluttajana ja valmentajana Anna Kärkkäinen. Tilaisuuteen vapaa pääsy.

Lauantai 19.5.
10.00 Tilaisuuden avaus ja muistamiset, Susanna Hakkarainen ja Tarmo Vuorenmaa, Sedu Aikuiskoulutus
10.20 HeKo –hankkeen päätös ja kuvaesitys, Nanne Korpivaara, ProAgria E-P
10.30 Luento, suomenhevosen koulutus ja nuoren suomenhevosen valmistelu laatuarvosteluun, Anna 
Kärkkäinen
12.00 Pohjanmaan SuoRa esittäytyy orisuoran merkeissä (ktk ratsu- ja pienhevosoreja)
13-18 Anna Kärkkäisen valmennustunnit suomenhevosratsukoille tasoryhmissä (max 3/ryhmä)
Sunnuntai 20.5.
9-15 Anna Kärkkäisen valmennustunnit suomenhevosratsukoille tasoryhmissä (max 3/ryhmä)

HeKo –hankkeen päätöstilaisuuden kunniaksi kakkukahvit. Tarjoilun vuoksi myös yleisöksi saapuvia 
pyydetään ilmoittautumaan hankevetäjille Susanna Hakkarainen 040-868 2657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi. 

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

17.5. Este- ja kouluratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (tuntiratsastajien mestaruus)
17.5. Este- ja kouluratsastuksen aluekilpailut, Myrkky (Powercup -aluekarsinta)
19.-20.5. Suomenhevoosella vaan, Seinäjoki
20.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
26.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro (aluecup 3)
27.5. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
4.6. Sääntökoulutus, Kauppila
9.6. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
9.-10.6. Kansalliset esteratsastuskilpailut, Kokkola (aluecup 4, noviisisarja)
13.6. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
16.-17.6. Kansalliset kenttäratsastuskilpailut, Uusikaarlepyy (SM ponit)
17.6. Kansalliset kouluratsastuskilpailut, Vaasa
17.6. Esteratsastuksen aluekilpailut, Alavus (sh-cup 3)
27.6. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Myllykylä
28.6.-1.7. Finnderby, Ypäjä
30.6. Kurikan Ratsastajien retki Finnderbyyn

Iloista kesän odotusta ja tsemppiä kisoihin!


