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Toukokuu touhua täynnä

Nyt kun lumet ovat vihdoin lähes kokonaan sulaneet, päästään aloittamaan kisa- ja treenikausi myös 
Myllykylän kentällä. Heti toukokuussa onkin monenlaista toimintaa tarjolla: 1-tason estekisat, 2-tason 
koulukisat ja Pohjanmaan aluevalmennus. Toivon saavani tietoa myös muista kentällä järjestettävistä 
valmennuksista, että voin lisätä niitä KuRatin Facebook-ryhmän tapahtumakalenteriin.

Kisojen ja valmennusten lisäksi puuhataan monenlaista muutakin mukavaa. Uudet seuravaatteet saapuvat 
ehkä jo ensi viikolla ja junnukerho käynnistyy uudella innolla. Ideakisasta napattiin koppi hevoshieronnan 
pikakurssista, joka pidetään kesäkuun alussa Kauppilassa. Kurikan hevosystävät suunnittelevat Kurikan 
markkinoiden aikaan suomenhevostapahtumaa ja KuRatin hallituksesta mukana suunnittelemassa ovat 
Janni ja Anne-Mari. Heille voi vinkata ideoista tai ilmoittautua mukaan järjestelyihin.

:) Mape

Seuravaatteita tulossa

Seuravaatteista saatiin niin hyvä tarjous, että se päätettiin hyödyntää pikaisella aikataululla. Huppari + t-
paita + pipo -setin hinnaksi tuli vain 30 euroa. Tilaukset ovat noudettavissa Myllykylän kisoissa ja 
tapahtumissa, maksu käteisellä kanttiiniin, varaathan tasarahan. Muutama ylimääräinenkin setti tilattiin ja 
ne myydään nopeimmille ostajille. Hyvällä tuurilla tilaukset ovat lunastettavissa jo ensi viikon estekisoissa, 
jos paketti ehtii siihen mennessä perille. 

2-tason koulukisat IR:n kanssa

Kurikan Ratsastajat järjestää yhteistyössä Ilmajoen Ratsastajien kanssa 2-tason kouluratsastuskisat 
sunnuntaina 28.5. Myllykylän kentällä. IR hoitaa kisapuolen pyörittämisen, KuRat kanttiinin ja 
parkkiohjauksen. Jotta kisoista saataisiin jotain tuottoakin, tarvitaan myytäväksi monenlaista herkkua. 
Tarkoituksena on tarjota ainakin pastasalaattia, voileipiä, vohluja ja erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia, 
joille kaikille kaivattaisiin vielä tekijöitä. Leipojat ja muu kökkäväki voi ilmoittautua Mapelle tai Jannille. Rata- 
ja telttakökkä pidetään lauantaina 27.5. illalla.

Junnukerhon toiminta käynnistyy

Kurikan junnukerhon toiminta aktivoituu jälleen tauon jälkeen! Junnut kokoontuvat Myllykylään 26.-27.5. 
seuraamaan Pohjanmaan aluevalmennuksia ja pitämään kanttiinia. Junnuvetäjänä toimii Laura Ahola ja 
hallituksesta vastuuhenkilönä on nuorisovastaava Eveliina. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki 
Kurikan Ratsastajien juniorijäsenet. Kiinnostuneet voivat ilmoittaa nimensä ja puhelinnumeronsa seuran 
sähköpostiin, niin Laura saa tehtyä junnuille oman Whatsapp-ryhmän.

Hevoshieronnan pikakurssi Kauppilassa

Idekisassa toivottiin pikakurssia hevoshierontaan, hevosten kotijumppaan ja venytyksiin, joten sellainen 



päätettiin myös toteuttaa. Eveliina Luomala opastaa hevoshieronnan, hevosten kotijumpan ja venytysten 
perusteisiin sunnuntaina 4.6. klo 17-19 Kauppilan tallilla. Ilmoittautumiset to 1.6. mennessä seuran 
sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net. Koulutus on maksuton KuRat-jäsenille. 

Kilpailukutsuja

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen kilpailuharjoituksen ja 1-tason kilpailut Myllykylän 
ratsastuskentällä sunnuntaina 14.5. klo 10 alkaen.

Luokka 1, Ristikko, arv. Happy round, avustaja sallittu
Luokka 2, 50-60cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 3, 70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 4, 80cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 5, 90/100/110cm, arv. 367.1 (A1/A2)

Erityismääräykset:
• Kilpailuharjoituksena ratsastetaan luokat 1-3, 1-tason kilpailuna luokat 4-5. Ilmoittautumiset  11.5. 

mennessä 1-tason luokkiin (4-5) Kipassa ja kilpailuharjoitusluokkiin (1-3) sähköpostitse osoitteeseen 
posti@kurikanratsastajat.net. Luokkiin otetaan jälki-ilmoittautumisia.

• Luokassa 5 valinnainen estekorkeus. Muista ilmoittautuessasi mainita, minkä korkeuden/ mitkä 
korkeudet haluat hypätä.

• Ellei toisin mainita, luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi osallistua enintään 20cm alempaan 
luokkaan kuin on kuluvan kauden aikana enimmillään kilpaillut.

• Kilpailussa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Ratsukko voi osallistua samaan 
luokkaan useammassa kuin yhdessä korkeudessa tai kahdesti samassa korkeudessa. Poneilta ei 
vaadita mittaustodistusta.

• Enintään 3 lähtöä / hevonen luokassa 1. Muuten sääntöjen mukaan enintään 2 lähtöä.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys. Luokissa 4-5 ratsastajalla tulee olla vähintään E-lupa.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muilta 10e. Jälki-ilmoittautuminen +5e.
• Palkintoina ruusukkeet.  Luokan 5 voittajalle Ritolan Hevospalvelujen lahjoittama 

hevoshierontalahjakortti (arvo 45€).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Vastuuhenkilöt Anna Oja-Nisula, p. 0400-625686 ja Eveliina Luomala, p. 050-3542534.

Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen kilpailuharjoituksen Myllykylän ratsastuskentällä 
sunnuntaina 18.6. klo 10 alkaen.

Luokka 1, Anu Rannon helppo Ö, avoin aloitteleville ratsukoille
Luokka 2, Helppo C, tutustumisluokan kouluohjelma (rata A) 2003, päivitetty 2009
Luokka 3, Helppo B:3 2009
Luokka 4, Helppo A:2 2009

Erityismääräykset:
• Ilmoittautumiset 15.6. mennessä sähköpostitse osoitteeseen posti@kurikanratsastajat.net. 

Kilpailuharjoitukseen otetaan enintään 40 starttia. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa peruutusten 
tilalle.

• Ellei toisin mainita, luokat ovat avoimia kaikille. Enintään 2 lähtöä / hevonen.
• Kilpailussa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Luokassa 1 kannukset eivät ole 

pakolliset.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys. Kilpailulupaa ei tarvita, koska kyseessä on harjoitus.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muilta 10e. Jälki-ilmoittautuminen +5e.
• Palkintoina ruusukkeet.



• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Vastuuhenkilöt Maria Rikala, p. 040-5097931 ja Tuija Takamäki.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen kilpailuharjoituksen Myllykylän ratsastuskentällä 
keskiviikkona 28.6. klo 18 alkaen. Luokkien yhteinen rataan tutustuminen klo 17.45-18.00, lisäksi rataan voi 
tutustua pikaisesti esteiden nostamisen ja luokan 1 palkintojen jaon aikana.

Luokka 1, 50/60/70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 2, 80/90/100/110cm, arv. 367.1 (A1/A2)

Erityismääräykset:
• Ilmoittautumiset  25.6. mennessä sähköpostitse osoitteeseen posti@kurikanratsastajat.net. 

Luokkiin otetaan jälki-ilmoittautumisia.
• Luokissa on valinnainen estekorkeus. Muista ilmoittautuessasi mainita, minkä korkeuden/ mitkä 

korkeudet haluat hypätä.
• Ellei toisin mainita, luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi osallistua enintään 20cm alempaan 

luokkaan kuin on kuluvan kauden aikana enimmillään kilpaillut.
• Kilpailussa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Ratsukko voi osallistua samaan 

luokkaan useammassa kuin yhdessä korkeudessa tai kahdesti samassa korkeudessa. Poneilta ei 
vaadita mittaustodistusta.

• Enintään 2 lähtöä / hevonen.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys. Kilpailulupaa ei tarvita, koska kyseessä on harjoitus.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muilta 10e. Jälki-ilmoittautuminen +5e.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Vastuuhenkilö Anne-Mari Kalemaa, p. 0400-108282.

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen kilpailuharjoituksen ja 1-tason kilpailut Myllykylän 
ratsastuskentällä lauantaina 15.7. klo 10 alkaen.

Luokka 1, Ristikko, arv. Happy round, avustaja sallittu
Luokka 2, 50-60cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 3, 70cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 4, 80cm, arv. 367.1 (A1/A2)
Luokka 5, 90/100/110cm, arv. 367.4 (A1/A2)

Erityismääräykset:
• Kilpailuharjoituksena ratsastetaan luokat 1-3, 1-tason kilpailuna luokat 4-5. Ilmoittautumiset  12.7. 

mennessä 1-tason luokkiin (4-5) Kipassa ja kilpailuharjoitusluokkiin (1-3) sähköpostitse osoitteeseen 
posti@kurikanratsastajat.net. Luokkiin otetaan jälki-ilmoittautumisia.

• Luokassa 5 valinnainen estekorkeus. Muista ilmoittautuessasi mainita, minkä korkeuden/ mitkä 
korkeudet haluat hypätä.

• Ellei toisin mainita, luokat ovat avoimia siten, että ratsukko voi osallistua enintään 20cm alempaan 
luokkaan kuin on kuluvan kauden aikana enimmillään kilpaillut.

• Kilpailussa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Ratsukko voi osallistua samaan 
luokkaan useammassa kuin yhdessä korkeudessa tai kahdesti samassa korkeudessa. Poneilta ei 
vaadita mittaustodistusta.

• Enintään 3 lähtöä / hevonen luokassa 1. Muuten sääntöjen mukaan enintään 2 lähtöä.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys. Luokissa 4-5 ratsastajalla tulee olla vähintään E-lupa.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muilta 10e. Jälki-ilmoittautuminen +5e.
• Palkintoina ruusukkeet. 
• Kilpailupaikalla kanttiini.



• Vastuuhenkilöt Maria Rikala, p. 040-5097931 ja Anne-Mari Kalemaa, p. 0400-108282.

Kurikan Ratsastajat järjestää 1-tason kouluratsastuskilpailut Myllykylän ratsastuskentällä lauantaina 29.7. 
klo 10 alkaen.

Luokka 1, Helppo C, harrasteluokan kouluohjelma 2016
Luokka 2, Helppo B, FEI lasten esiohjelma A 2015
Luokka 3, Helppo A, FEI lasten joukkueohjelma 2016
Luokka 4, Vaativa B, FEI junioreiden esiohjelma 2009

Erityismääräykset:
• Ilmoittautumiset 29.7. mennessä sähköpostitse osoitteeseen posti@kurikanratsastajat.net. 

Kilpailuharjoitukseen otetaan enintään 40 starttia. Jälki-ilmoittautumisia voidaan ottaa peruutusten 
tilalle.

• Ellei toisin mainita, luokat ovat avoimia kaikille. Enintään 2 lähtöä / hevonen.
• Kilpailussa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Luokassa 1 kannukset eivät ole 

pakolliset.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys. Ratsastajalla tulee olla vähintään E-lupa.
• Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä, muilta 10e. Jälki-ilmoittautuminen +5e.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Vastuuhenkilöt Anna Oja-Nisula, p. 0400-625686 ja Eveliina Luomala, p. 050-3542534.

Tervetuloa!

Tulevia kisoja 

23.9. Esteratsastuksen seuramestaruuskisat (1-taso)
24.9. Kouluratsastuksen seuramestaruuskisat (1-taso)

Pohjanmaan aluevalmennus Myllykylässä

Myllykylän kentällä pidetään 26.-27.5. kenttä- ja esteratsastuksen aluevalmennus, joten kenttä ei tuona 
aikana ole muiden käytettävissä. Valmennukset alkavat perjantaina iltapäivällä ja päättyvät lauantaina 
iltapäivällä. Tarkempi aikataulu selviää lähempänä. Valmentajana Teppo Hakala, joka on aikaisemmin 
toiminut muun muassa ponien maajoukkuevalmentajana esteratsastuksessa. Tervetuloa seuraamaan 
valmennuksia!

Uusia jäsenetuja

Kurikan Ratsastajien jäsenet saavat alennusta Rinta-Kurikan ratsutilan leireistä -10% ja 10 kerran 
tuntikortista -5%. Satu Ritarin satulantoppaustöistä saa alennuksen jäsenkortin esittämällä. 
Kivijalkaliikkeessä toppaus jäsenille 160e (norm. 185e) ja omalla tallilla 220e sisältäen matkakulut 60km 
säteellä (norm. 230e+0,90e/km).

Lisää KuRat-ratsukoiden kuvia kaivataan Instagramiin

Kurikan Ratsastajat on nyt myös Instagramissa, seuraa @kurikanratsastajat tai katso kuvat 
www.instagram.com/kurikanratsastajat. Esittelemme siellä seuran ratsukoita, joista edelleen kaivataan lisää 
kuvia.  Kuvan voi lähettää Mapelle, Annalle tai vaikka seuran sähköpostiin ja halutessaan mukaan voi 

http://www.instagram.com/kurikanratsastajat


kirjoittaa pienen esittelytekstin. Muista, että kuvan julkaisuun tulee olla kuvaajan lupa. Kaikkien seuran 
ratsukoiden kuvat ovat tervetulleita, ei tarvitse olla kisakuvia tai edes ratsastuskuvia :)

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

6.5. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ylistaro (aluecup 3, sh-cup 3)
6.5. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Uusikaarlepyy
6.5. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Kokkola
7.5. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Kokkola
9.5. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Ähtävä
13.5. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Alahärmä (Talent cup)
13.5. Kevät- ja ratakökkä, Myllykylä
14.5. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Myllykylä
20.5. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki
21.5. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ylistaro
25.5. Este- ja kouluratsastuskilpailut, Kauhajoki (tuntiratsastajien mestaruus, aikuismestaruus, Talent cup)
25.5. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Alahärmä
26.-27.5. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Myllykylä
28.5. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Myllykylä (aluecup 1)
4.6. Hevoshieronnan pikakurssi, Tuiskula
6.6. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Jalasjärvi
11.6. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Kortesjärvi
17.6. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (aluecup 4)
18.6. Kouluratsastuksen kilpailuharjoitus, Myllykylä
18.6. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Vaasa
27.6. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Jalasjärvi
28.6. Esteratsastuksen kilpailuharjoitus, Myllykylä
1.7. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Vaasa
2.7. Kouluratsastuksen 3-tason kilpailut, Vaasa
2.7. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Alavus (taitomestaruus)
15.7. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Myllykylä
22.7. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Jalasjärvi
29.7. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Myllykylä
2.-6.8. Esteratsastuksen 4-tason kilpailut, Suomi 100v PowerPark Horse Show
12.-13.8. Kouluratsastuksen 3-tason kilpailut, Kauhajoki (joukkuemestaruus, aluecup 2)
26.8. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (aluecup 5)
26.8. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Alahärmä

Aurinkoista kevättä!


