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HYVÄ ME!!!

Kurikan Ratsastajat on vuoden ratsastusseura 2013 -kilpailun voittaja Pohjanmaalla! SRL palkitsi 
valtakunnalliset voittajat 26.4. ratsastusgaalassa, jossa julkistettiin myös alueelliset voittajat. Lämpimät 
kiitokset ja onnittelut kaikille teille, jotka olette mahdollistaneet seuran monipuolisen, aktiivisen ja nyt myös 
palkitun toiminnan! Eiköhän jatketa samaan malliin :)

Johan tässä onkin ehditty järjestää kaikenlaista tällekin vuodelle. Yhdessä IR:n kanssa tehty hevosmessuretki 
vei linja-autollisen väkeä Tampereelle ja kauden ensimmäiset kisat järjestettiin Kauhajoella yhteistyössä 
Tommin tallin kanssa. Alue-estekisoissa jaettiin ensimmäiset 30-vuotisjuhlaruusukkeet, joita useampi 
seuralainen napsi palkintokaappiinsa. Lisää juhlaruusukkeita on jaossa tulevissa kisoissa, joten kannattaa 
osallistua.

:) Mape

Kevätkökkä Myllykylässä 9.5.

Kevät on ehtinyt siihen pisteeseen, että aivan tuota pikaa kisakausi käynnistyy myös Myllykylän kentällä. 
Ensimmäiset kisat pidetään lauantaina 10.5. ja sitä ennen täytyy laittaa paikat kisakuntoon. Kevätkökkä 
pidetään perjantaina 9.5. klo 18 alkaen ja samalla rakennetaan myös rata seuraavan päivän koulukisoihin. 
Kökkäväelle tarjolla pientä evästä, tervetuloa!

Tiedoksi kaikille Myllykylän kentän käyttäjille; jätevesiputkia Myllykylässä kaivaneet ovat luvatta ajaneet 
kentällä rekoilla/koneilla, purkaneet aitaa sekä kipanneet soraa kentän takalaidalle. Saimme tästä tiedon 
vasta kun vahinko oli jo tapahtunut, joten pahoittelut, ettei asiasta voitu tiedottaa etukäteen. 
Viemärinkaivajat ovat luvanneet  hoitaa kentän ennalleen ja viedä pois kaiken ylimääräisen perjantain 
kökkään mennessä. Siije saakka päädyn sorakasan lähellä ratsastamista pitää välttää, ettei se leviä.

Luento ratsastajan mielenhallinnasta

Kurikan Ratsastajat järjestää luennon ratsastajan mielenhallinnasta sunnuntaina 8.6. klo 11 Kauppilan 
lomatuvalla (Latvatie 116, Kurikka). Luennoitsijana toimii sosiaalipsykologi (VTM) ja Licenced Master 
Practitioner of NLP, lännenratsastaja ja valmentaja Lilli Vanhatalo. Luennon kesto noin 3 tuntia. Kurikan 
Ratsastajat tarjoaa pientä purtavaa :)

Luennon hinta: 10e/KuRat jäseniltä, 15e/muut. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 31.5. seuran 
sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net. Luento järjestetään, jos mukaan ilmoittautuu tarpeeksi väkeä, 
joten sana kiertämään. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Tulevia kilpailuja

Kouluratsastuksen harjoituskilpailut la 10.5. klo 11 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Hanna
Luokka 1, Anun helppo Ö, avoin aloitteleville ratsukoille
Luokka 2, Helppo C:2 2000



Luokka 3, Helppo B:0 2009
Luokka 4, Helppo A:10 2011

Esteratsastuksen seurakilpailut su 25.5. klo 11 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Anna
Luokka 1, ristikko, arv. Happy round, avoin aloitteleville ratsukoille, avustaja sallittu
Luokka 2, 50-60cm, arv. A.0.0
Luokka 3, 70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 4, 80cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 5, 90cm tai isompi, arv. 367.1 (A1/A2)

Kouluratsastuksen seurakilpailut la 7.6. klo 11 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Janni
Luokka 1, Perusmerkin kouluohjelma 1997, avoin kaikille
Luokka 2, C-merkin kouluohjelma 1997, avoin kaikille
Luokka 3, B-merkin kouluohjelma 2010, avoin kaikille
Luokka 4, A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille

Esteratsastuksen seurakilpailut ke 18.6. klo 18 alkaen Myllykylässä, vastuuhenkilö Anne-Mari
Luokka 1, 50/60/70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 2, 80/90/100cm, arv. 367.1 (A1/A2)

Tulossa myös:
Esteratsastuksen seurakilpailut la 5.7.
Kouluratsastuksen aluekilpailut la 26.7. (Pohjanmaan joukkuemestaruus)
Esteratsastuksen seurakilpailut ke 13.8.
Esteratsastuksen seurakilpailut la 13.9. (seuramestaruus)
Kouluratsastuksen seurakilpailut la 27.9. (seuramestaruus)

Estekisoissa luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi osallistua enintään 20cm alempaan luokkaan kuin 
on kuluvan kauden aikana enimmillään kilpaillut. Kilpailukutsut julkaistaan seuran nettisivuilla 
www.kurikanratsastajat.net/kisat.html.

KuRat-menestystä kilparadoilta

KuRatin omissa alue-estekilpailuissa Kauhajoella Marja Rinta-Risku sijoittui Zeko's Poulichella toiseksi 95cm-
luokassa ja samalle sijalle ylsi myös Eerika Mäki-Paavola Claudialla 75cm-luokassa. Annette Mäki-Paavola ja 
Celtas Quillabamba sijoittuivat kahdeksanneksi 85cm-luokassa.

Kristiina Peltosen kasvattamat ja omistamat orit Kikan Sälli ja Kikan Velperi ylsivät palkinnoille 
suomenhevosten laatuarvostelukarsinnassa Perhossa ja molemmat saivat osallistumisoikeuden finaaliin.
Kikan Sälli voitti 4-vuotiaiden kilpailun ja oli paras estehevonen. Kikan Velperi sijoittui 3-vuotiaissa 
viidenneksi ja oli veljensä tapaan ikäluokkansa paras estehevonen.

Myrkyn alue-estekisoissa Maria Rikala - Chellano II sijoittuivat toiseksi 100cm-luokassa ja saivat seniorien 
taitomestaruushopeaa. Toisessa 100cm-luokassa Marja Rinta-Risku ja Zeko's Pouliche sijoittuivat 
neljänneksi.

Esteratsastuksen kvaalisääntöjen tarkennus

SRL:n hallitus vahvisti 5.4. kokouksessaan estekomitean esityksen kvaalisääntöjen tarkennuksesta koskien 
nuorten hevosten luokkia ja kokeneita ratsastajia. KSIII §329, 7. Vaadittavat tulokset aluekilpailuluokkaan 
osallistumiselle eivät koske nuoria hevosia (4-6v) niille avoimissa luokissa ja samoin 8. Vaadittavat tulokset 
kansalliseen kilpailuluokkaan osallistumiselle eivät koske nuoria hevosia (5-6v) niille avoimissa luokissa. 



Lisäksi ratsastajat, joilla on hyväksytty tulos vähintään 140–tasolta viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana, 
voivat osallistua kansallisiin/aluekilpailuihin ilman alue-/seuratason tulosta. Lisätietoja www.ratsastus.fi.

Ponien mittaussääntöön muutos

Jatkossa myös aluetason poniluokkiin osallistuvalla ponilla tulee olla SRL:n tai tuontimaan hyväksymän 
mittaajan vahvistama todistus ponin säkäkorkeudesta. Aiemmin todistus vaadittiin vasta kansallisella tasolla, 
mutta liiton kevätkokous vahvisti 27.4. sääntömuutoksen, jonka mukaan myös aluetasolla kilpailevat ponit 
tulee olla mitattu. Koska sääntö astuu voimaan kesken kauden, SRL ohjeistaa, että kilpailujen järjestäjät ja 
toimihenkilöt tarkistavat todistukset ja huomauttavat niille, joilta todistus vielä puuttuu. Kilpailuoikeutta ei 
kuitenkaan evätä kauden 2014 aikana, jos todistus puuttuu. 1.1.2015 alkaen mittaustodistus on esitettävä 
kansliassa, sen puuttuminen johtaa lähtöoikeuden menetykseen.

Koulutus tallin paloturvallisuudesta

Hevoosella vaan -hanke järjestää Tallin paloturvallisuus -koulutuksen Kauhavan raviradalla to 8.5. klo 17 
alkaen. Aiheina mm. lainsäädännön vaatimukset, hevostallin sähkölaitteet ja niiden paloturvallisuus, tulityöt 
talliympäristössä, turvallisuusautomatiikka ja vakuuttaminen. Lisäksi alkusammutusharjoituksia 
käytännössä. Koulutus päättyy viimeistään klo 21. Tilaisuus on maksuton, kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset 
hankevetäjille viimeistään ma 5.5. Susanna Hakkarainen, puh. 040 8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi 
tai Nanne Korpivaara, puh. 040 1612552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Ravihevonen ratsastuskäytössä

Hevoosella vaan -hanke järjestää yhteistyössä Ilmajoen Ratsastajien kanssa Ravihevonen ratsastuskäytössä 
-koulutuksen 30.-31.5. Kouluttajana Lassi Lehmusto, joka tunnetaan pitkän linjan kilparatsastajana ja 
hevosten kouluttajana. Pe 30.5. klo 17-19 teoriaosuus Sedu maaseudun tiloissa (Ilmajoentie 525, Ilmajoki). 
Koulutuksessa käsitellään ratsastamalla treenaamisen hyötyjä, haittoja ja haasteita sekä kuullaan käytännön 
vinkkejä laukkatyöskentelyyn ja hevosen kokonaisvaltaiseen
valmentamiseen. Lisäksi pohditaan ravihevosen mahdollisen ratsukoulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia.

La 31.5. Ilmajoen maneesilla (Pappilantie 190, Ilmajoki) klo 10-11 Käytännön vinkkejä liinassa 
juoksuttamiseen, klo 11-16 Demonstraatiotunnit ratsain omalla hevosella/ponilla tavoitteiden ja tason 
mukaisissa kolmen ratsukon ryhmissä. Myös kuunteluoppilaat ovat tervetulleita! Ajo-ohje maneesille: 
http://ir.seura.me/seuran_esittely/maneesi/ajo-ohjeet/
Koulutus on maksuton. Huom! Demonstraatiotunnille (hevosella) osallistuminen edellyttää läsnäoloa 
perjantain teoriaosuudessa. 

Ilmoittautuminen hankevetäjille pe 16.5. mennessä puhelimitse (arkisin 8-16) tai sähköpostilla Susanna 
Hakkarainen, p. 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara, p. 040-161 2552, 
nanne.korpivaara@proagria.fi. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä hevosen rodun, iän ja taustatiedot 
tämänhetkisestä käytöstä ja tavoitteista. Ratsastajasta samat tiedot, rotua lukuun ottamatta :) Rajoitettu 
osallistujamäärä. Maneesilla Ilmajoen Ratsastajien kanttiini.

Suomenhevosten kouluvalmennusviikonloppu Ilmajoella

Hevoosella vaan -hanke järjestää yhteistyössä Ilmajoen ratsastajien kanssa suomenhevosten 
kouluvalmennusviikonlopun 30.5.-1.6. Kouluttajana Lassi Lehmusto. Pe 30.5. klo 19-21 teoriaosuus, Sedu 
Maaseudun tiloissa (Ilmajoentie 525, Ilmajoki). Aiheina mm. koulutuksen eteneminen, nuoren 
suomenhevosratsun valmistelu laatuarvosteluun, tavallisimmat ongelmat, vinkkejä esim. laukan laadun 



parantamiseen. Kysymyksiä ja keskustelua.

Su 1.6. Ilmajoen maneesilla (Pappilantie 190, Ilmajoki) klo 10-11 Käytännön vinkkejä liinassa 
juoksuttamiseen, klo 11-17 Demonstraatiotunnit ratsain omalla suomenhevosella tason mukaisissa kolmen 
ratsukon ryhmissä. Myös kuunteluoppilaat ovat tervetulleita. Koulutus on maksuton. Huom! 
Demonstraatiotunnille (hevosella) osallistuminen edellyttää läsnäoloa perjantain teoriaosuudessa.

Ilmoittautuminen hankevetäjille pe 16.5. mennessä puhelimitse (arkisin 8-16) tai sähköpostilla Susanna 
Hakkarainen, p. 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara, p. 040-161 2552, 
nanne.korpivaara@proagria.fi. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä hevosen iän ja tämänhetkisen 
koulutustason. Rajoitettu osallistujamäärä. Maneesilla Ilmajoen Ratsastajien kanttiini.

Hevosen ensiapu -koulutus Alajärvellä

Mitä jokaisen hevosenomistajan tulisi tietää tavallisimpien sairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta? 
Hevosen ensiapu -koulutus Alajärvellä to 5.6. klo 17.00 alkaen Kanavan Kevarissa (www.kanavankevari.fi, os. 
Myllykankaantie 5, 62720 Sissala). Kouluttajana eläinlääkäri Helena Koskentalo. Aiheet: terveen hevosen 
tuntomerkit, tavallisimpien, äkillisten sairauksien tunnistaminen ja ensiapu, kaviokuume ja -paise, ähkyt, 
silmäsairaudet, rasitusvammat, hengitystiesairaudet, allergiat, haavat ja niiden sitominen sekä kuumeen, 
sykkeen ja kaviopulssin mittaaminen.

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 21. Koulutus on maksuton. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset pe 23.5. 
mennessä hankevetäjille puhelimitse (arkisin 8-16) tai sähköpostilla Susanna Hakkarainen 040-868 2657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

6.5. Hevosheinän viljelyn ABC, Alavus
8.5. Tallin paloturvallisuus, Kauhava
10.5. Kansalliset kouluratsastuskilpailut, Kauhava
10.5. Kouluratsastuksen harjoituskilpailut, Kurikka
10.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Ylistaro
13.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi (halli)
17.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari
18.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro (aluecup 4, sh-cup 2)
24.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (aluecup 1, sh-cup 3)
25.5. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
29.5. Tuntiratsastajien mestaruus ja aikuismestaruus, Karijoki
29.5. Este- ja kouluratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi (halli)
30.-31.5. Ravihevonen ratsastuskäytössä, Ilmajoki
30.5.-1.6. Suomenhevosten kouluvalmennusviikonloppu, Ilmajoki
5.6. Hevosen ensiapu, Alajärvi
7.6. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
8.6. Ratsastajan mielenhallinta, Kurikka
8.6. Esteratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi (halli)
14.6. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (aluecup finaali)
15.6. Esteratsastuksen aluekilpailut, Alavus (Powercup-aluekarsinta)
18.6. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
24.6. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Jalasjärvi
28.-29.6. Kansalliset kenttäratsastuskilpailut, Uusikaarlepyy (ponicup, joukkue-SM)

Kiitokset ja onnittelut kaikille seuralaisille, ihanaa kevättä!


