Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, heinäkuu 2011

Toimintaa, toimintaa!
Kesällä eletään vuoden vilkkainta seuratoiminnan aikaa. KuRat on heinäkuussa ehtinyt jo järjestää seuran
historian ensimmäiset gymkhana-kisat ja seurakoulukisat ja vielä on tulossa seuraestekisat ja odotettu
hevosten match show. Seurakisat ovat seuran pääasiallinen tulonlähde ja niillä pitkälti rahoitetaan muu
toiminta kentän remontista retkiin, illanviettoihin ja palkitsemisiin. Ja mitä paremmat kisajärjestelyt, sitä
enemmän osallistujia ja rahaa seuralle :) Sikäli seurakisatalkoisiin osallistuminen on kaikkien jäsenten etu –
ja kaikki ovat tietysti tervetulleita iloiseen porukkaan! Mihin sitä rahaa sitten käytetään (paitsi
kenttäremontin maksamiseen), siitä voivat kaikki jäsenet laittaa ehdotuksia, ideoita ja toivomuksia seuran
sähköpostiin. Toimeliasta kesänjatkoa, nähdään kisoissa ja tapahtumissa!
:) Mape
Seurapaitoja vielä noutamatta
Kurikan Ratsastajien seurapaidat ovat saapuneet jo jokin aika sitten, mutta vielä on joitakin paitoja
noutamatta. Paidat voi maksaa mieluiten seuran tilille 447300-134205, viestiksi "seurapaidat",
kappalemäärä ja oma nimi. Paitoja voi noutaa ainakin Myllykylästä kisojen aikaan tai erikseen sovittaessa
muualta ja muina aikoina. Paidat luovutetaan maksukuittia tai käteismaksua vastaan. Huolehdittehan oman
paitanne maksun ja noutamisen mahdollisimman pian, lasku on jo tullut :)
Emma voitti aluecupin!
Kurikan Ratsastajien Emma Peltonen voitti Miss Montylla ponien aluecupin esteratsastuksessa. Emma otti
johtopaikan heti ensimmäisessä osakilpailussa ja säilytti sen cupin loppuun saakka. Esteratsastuksen
aluecupiin kuuluu neljä osakilpailua, joissa estekorkeus on poneilla 90-100cm. Ponien viimeinen osakilpailu
ratsastettiin Alavudella heinäkuun alussa. Onnittelut Emmalle!
Eerika ja Annette Hevoshullu Powercupin finaalissa
Hevoshullu Powercupin finaalista tuli kaksoisvoitto Pohjanmaalle, kun ponien sarjan voitti Inka Hjelt /
Captain Hook LaRat ja toiseksi sijoittui Ida Viitanen / Visar VH. KuRatin Eerika Peltonen / Windy Twinkle oli
finaalissa sijalla 19 oltuaan kouluosuudella 23:s ja esteillä 17:s. Annette Mäki-Paavola / Simply Different oli
kouluosuuden 12:s mutta tuli valitettavasti hylätyksi esteillä. Molemmat ratsukot sijoittuivat 80cmesteluokassa jaetulle ykköstilalle.
Junnukerho järjestää hevosten match show'n
Hevosten Match Show lauantaina 30.7. Myllykylän kentällä klo 12 alkaen. Match show -näyttelyn järjestää
Kurikan Ratsastajien junnukerho.
Luokka 1, Varsat 1-3v
Luokka 2, Ponit
Luokka 3, Suomenhevoset

Luokka 4, Muut
•

•
•
•
•
•
•

Ilmoittautumiset viimeistään to 28.7. sähköpostitse sirja.koski-laulaja@laulajanratsutila.fi tai
tekstiviestinä numeroon 0503660830/Sirja. Huom! Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava
hevosen nimi, synt. vuosi, rotu, sukupuoli, sekä omistajan ja esittäjän nimet.
Osallistumismaksu 10e/hevonen, ei jälki-ilmoittautumisia.
Kaikilla hevosten esittäjillä on hevosta esitettäessä kypäräpakko!
Hevosten on oltava suitsitettuina tapahtumapaikalla.
Hevosten tulee olla SRL:n tai ravikilpailusääntöjen mukaisesti rokotettuja.
Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
Kilpailupaikalla on kanttiini.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!
Esteratsastuksen aluemestaruudet ja aluejoukkueiden mestaruuskilpailut
Kaikkia alueita koskevien aluekilpailusääntöjen mukaan ratsastaja ei voi kilpailla aluemestaruudesta sekä
ponien että junioreiden sarjassa edes eri hevosilla. Pohjanmaalla aluemestaruudet on nimetty
katsastuskilpailuksi Ypäjällä ratsastettavissa aluejoukkueiden mestaruuskilpailuihin, joissa ratsastaja
kuitenkin voi kuulua sekä ponien että juniorien joukkueeseen. Tästä syystä aluejaosto on tehnyt sääntöihin
seuraavan tarkennuksen:
“Ratsastaja voi osallistua alueiden välisten joukkuemestaruuksien katsastuskilpailuun (aluemestaruudet)
sekä poneissa että junioreissa mutta eri hevosella/ponilla. Joukkueen valinnassa huomioidaan ratsastajan
tulokset molemmista sarjoista. Mikäli ratsastaja osallistuu katsastuskilpailuun poneissa ja junioreissa, hänen
tulee ennen kilpailua ilmoittaa kilpailujen järjestäjälle, kummassa sarjassa kilpailee aluemestaruudesta.”
Este- ja kouluratsastuksen joukkuemestaruudet
Pohjanmaan alueen jouukkuemestaruudet ratsastetaan 6.8. Ylistarossa esteratsastuksessa ja 13.8.
Uudessakaarlepyyssä kouluratsastuksessa. KuRat maksaa joukkueen jäsenten lähtömaksun
joukkuemestaruusluokkaan! Joukkue-edustuksesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua seuran sähköpostiin
viimeistään pari päivää ennen kyseisen joukkuemestaruuskilpailun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoita,
missä luokassa olisit valmis starttaamaan (este 90-110cm, koulu heB-heA). Ja muut kurattilaiset tietysti
lähtevät porukalla kannustamaan omaa joukkuetta :D
Aluevalmennuksiin haku kaudelle 2012
Aluevalmennuksiin haku kaudelle 2012 alkaa olla ajankohtaista. Täytä hakulomakkeen nettiversio, löydät
sen Pohjanmaan materiaalisalkusta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31.8.2011 kaikkien lajien osalta.
Ota yhteyttä tämän jälkeen valmennusvastaaviin. Mikäli lomakkeen lähetyksessä on ongelmia, ota yhteyttä
aluesihteeriin eva.sandback@ratsastus.fi.
Estealuevalmennuksen valmentaja vaihtuu 2011. Veikko Heikkilä on ansioituneesti hoitanut
aluevalmentajan tehtävää Pohjanmaalla jo pitkään, mutta on nyt estynyt jatkamaan tehtävän hoitoa
syksyllä. SRL:n aluevalmentajien haku on meneillään ja kesken. Haun päätyttyä selviää myös Pohjanmaan
tuleva aluevalmentaja esteratsastukseen. Esteratsastuksen katsastus on syyskuussa 24.-25.9. ja sen toteutus
pyritään sopimaan tulevan aluevalmentajan kanssa. Muiden lajien katsastuksista tiedotetaan, kun
ajankohdat varmistuvat.

Aluesihteeri lomalla 25.7.-21.8.
Pohjanmaan aluesihteeri Eva Sandbäck-Pajunoja on lomalla 25.7.-21.8. Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä
Emmi Kupiaiseen, emmi.kupiainen@ratsastus.fi tai p. 045 122 5772. Heinä- ja elokuun kuukausitiedotteet
on yhdistetty ja seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa.
Ratsastuksen Nuorten Ryhmä
Ratsastuksen valtakunnallisen Nuorten Ryhmän haku on parhaillaan päällä. Seuroissa on paljon aktiivisia ja
innokkaita nuoria; olisiko joku heistä kiinnostunut vaikuttamisesta liittotasolla saakka? Ryhmän toiminta on
vapaata ja nuorten ehdoilla suunniteltua. Nuorten Ryhmä on vastannut mm. Your Move -tapahtuman
sisällöstä, Hippos-lehden MeNuoret -palstasta, Hevoshullu Powercup -illanvietosta sekä vaikuttanut
aluetapaamisissa ja muissa nuorisotapahtumissa.
Nuorten Ryhmässä oleminen ei ole sisäpiirin toimintaa, vaan siinä tähän mennessä toimineet nuoret ovat
kaikki olleet toisilleen alkuun vieraita ja tulleet eri paikkakunnilta. Nuorten Ryhmä on ollut nuorille antoisa
elämys ja ponnahduslauta muihin luottamustehtäviin. SRL maksaa kaikki kokoontumisista aiheutuneet
matka- ja muut kulut. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/Nuorten_Ryhma.
SRL: n suuri jäsenhankintakilpailu jatkuu –Sinustako vuoden jäsenhankkija?
SRL:n järjestämä mahtava jäsenhankintakilpailu jatkuu 30.9.2011 saakka. Kilpailun ideana on, että
jäsenhankkijat voivat houkutella seuroihin lisää jäseniä ja kilpailla upeista palkinnoista. Eniten uusia
ratsastusseuraan liittyneitä jäseniä kerännyt jäsenhankkija voittaa huippupalkinnon, kisamatkan kahdelle
Lontooseen! Lisäksi kaikki vähintään 3 uutta jäsentä hankkineet jäsenhankkijat palkitaan. Palkintoja luvassa
myös uusille seuraan liittyville jäsenille. Lisätietoa kisasta löytyy http://www.ratsastus.fi/prime134.aspx.
Siirry sähköisiin laskuihin
Vastaanota myös jäsenlaskusi jatkossa sähköisesti Itellan NetPosti-palveluun. Näin saat ne ekologisesti ja
nopeasti. NetPostissa laskusi näyttävät samoilta kuin paperiset laskusi, ja säilyvät turvallisesti tallessa –
mahdollisesti laskulla olevine takuutietoineen - NetPostin arkistossa maksutta 7 vuotta. Löydät ne helposti
vuosienkin päästä. Näin helposti aktivoit NetPostisi:
1. Tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla: www.netposti.fi
2. Rekisteröidy
3. Valitse lähettäjät*
4. Tarkista postiosoite ja korjaa tarvittaessa
(*Omat tiedot ja lähettäjät > Kirjeiden lähettäjät – valitse kaikki tai yksittäin ja tallenna valinta.)
Irtokenkäilta Seinäjoella
Etelä-Pohjanmaan hevosalan koulutushanke HeKo järjestää Seinäjoella irtokenkäillan, jossa teorian lisäksi
opetellaan kengän irrottaminen ja kiinnittäminen aivan kärestä pitäen!
Koulutus pidetään torstaina 11.8. Klo 17-21 Koivusalon tallilla, os. Koivusalontie 65, Seinäjoki. Kouluttajana
Kalevi Kojola. Koulutuksen hinta 20 € (laskutetaan jälkikäteen), sisältää kahvitarjoilun ja kirjallisen
materiaalin. Suosittelemme sonnustautumista turvakenkiin.
Ilmoittautuminen viimeistään to 5.8. hankevetäjille puhelimella (tavoitat meidät parhaiten arkisin klo 8-16)
tai sähköpostiin. Paikkoja rajoitetusti, joten toimithan joutuisasti! Ajankohtaista tietoa tulevista

koulutuksista osoitteissa: www.seduaikuiskoulutus.fi ja www.proagria.fi/ep > tapahtumat tai hankevetäjiltä :
Projektipäällikkö Susanna Hakkarainen 040-868 2657. Kouluttaja Nanne Korpivaara 040-161 2552,
nanne.korpivaara@proagria.fi
Piia Pantsun estevalmennus Myrkyssä
Myrkyn Yksityisratsastajat ry järjestää Piia Pantsun estevalmennuksen Myrkyssä 11. -12.8. Ensimmäisenä
päivänä harjoitellaan maatyöskentelyä (n. klo 16 – 21) ja toisena päivänä esterataa (n. klo 9 – 17).
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 2.8. mennessä sähköpostiosoitteeseen: nina.grankvist@pp.inet.fi
(seuran jäsenet ovat etusijalla).
Jos olet estynyt jostain syystä saapumasta, tulee valmennus joka tapauksessa maksaa. Mahdollisen esteen
sattuessa voit tietenkin hankkia myös tilallesi jonkun toisen, mutta ilmoita siinä tapauksessa asiasta
etukäteen. Aikataulut lähetetään alkuviikosta 32. Ilmoita kun varaat valmennuksesi jos tarvitset karsina- tai
majoituspaikkaa. Suupohjan Ratsutilan uudessa leiriasunnossa mahdollisuudet yöpyä lähellä
ratsastuskenttää.
Monté-kurssi Seinäjoella
Monté-kurssilla tutustutaan lajin perusteisiin teoriassa ja käytännössä. Etelä-Pohjanmaan hevosalan
koulutushanke järjestää kurssin Seinäjoen raviradalla perjantaina 19.8. Ohjelmassa klo 17 teoria ja
kahvitarjoilu (raviradan lehdistötila 2 krs.) sekä klo 19 käytännön harjoittelua radalla. Kurssin ohjaajana
toimii pitkän linjan montéohjastaja Heli Perkiö. Käytännön harjoitteluun osallistuvilla tulee olla mukanaan
hevonen (ratsukin käy), ei poneja. Rataharjoittelussa ratsastajan alaikäraja 15 v. Hevosen voi halutessaan
jättää varikkoalueen karsinaan teorian ajaksi.
Koulutuksen hinta (laskutetaan jälkikäteen): teoria/kuunteluoppilaat 10 €, teoria ja käytännön harjoittelu
hevosen kanssa 20 €, hinnat sisältävät kahvitarjoilun. Lisätietoa Susannalta tai Nannelta. Ilmoittautuminen
pe 12.8. mennessä. Susanna Hakkarainen 040-868 2657 susanna.hakkarainen@sedu.f tai Nanne Korpivaara
040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.
Warwick McLean ja Carolina Westerlund Myrkyssä
Myrkyn Yksityisratsastajat tarjoaa mahdollisuuden huippuvalmennukseen ja ratsutukseen, kun
australialainen valmentaja ja ratsuttaja Warwick McLean ja suomalainen kilparatsastaja Carolina Westerlund
saapuvat Myrkkyyn 20.-21.8. Warwick on toiminut pääratsuttajana Australian Equine Behaviour Centerissä
(AEBC) joka on erikoistunut nuoriin- ja ongelmahevosiin. Hän on erittäin arvostettu valmentajanana ja
menestynyt myös kouluratsastajana kilpaillen GP-tasolla.
Warwickin mukana Myrkkyyn Englannista saapuu samaa AEBC koulutusmenetelmää käyttävä kilparatsastaja
Carolina Westerlund. Carolina soveltuu pienen kokonsa vuoksi myös hyvin ponien ratsuttajaksi. Carolina
valmentaa suomen ja ruotsin kielellä, Warwick englanniksi. Valmennuksiin ovat tervetulleita kaiken tasoiset
ratsastajat. Valmennus soveltuu myös esteratsastajille ja –hevosille. Sitovat ilmoittautumiset 2.8. mennessä
sähköpostitse leena.storhannus@pp.inet.fi.
Kilpailukutsuja
Kurikan Ratsastajat järjestää kouluratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina 14.8. klo 11
alkaen.

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
• Ilmoittautumiset sähköpostitse 4.-11.8. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita
eivätkä kannukset ole pakolliset luokassa 1. Hevosen varusteet sääntöjen mukaan.
• Lähtömaksu 5€ KuRat-jäseniltä, muut 10€. Ei jälki-ilmoittautumisia.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun
kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Anna Puska, p. 0400-625686, nastabimu(at)netti.fi.
Kurikan Ratsastajien junnukerho järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Myllykylän kentällä sunnuntaina
22.6. klo 11 alkaen.
Luokka 1, 50cm, arv. A.0.0
Luokka 2, 60cm, arv. 367.2 (A2/A1)
Luokka 3, 70cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 4, 80cm, arv. 367.2 (A2/A2)
Luokka 5, 90cm, arv. AM5
• Ilmoittautumiset sähköpostitse 18.-25.8. osoitteeseen sirja.koski-laulaja(at)laulajanratsutila.fi.
Muista ilmoittautuessasi mainita, jos ratsastat ponilla.
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Virallista kilpailuasua ei vaadita,
mutta turvakypärä on pakollinen.
• 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.
• Lähtömaksu 5€ KuRat-jäseniltä, muut 10€. Jälki-ilmoittautuminen +4€.
• Enintään 2 starttia/ hevonen.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
• Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys (tarvittaessa todistettava jäsenkortilla tai jäsenmaksun
kuitilla).
• Kilpailupaikalla kanttiini.
• Kilpailujen vastuuhenkilö Sirja Koski-Laulaja, p. 050-3660830, sirja.koski-laulaja(at)laulajanratsutila.fi
Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!
Tulevia kisoja
24.7. Seuraestekisat Myllykylässä
30.7. Hevosten Match Show Myllykylässä
14.8. Seurakoulukisat Myllykylässä
28.8. Seuraestekisat Myllykylässä
18.9. Seurakisat Myllykylässä (seuramestaruus)
19.9. Seurakisat Myllykylässä (seuramestaruus)
Kutsut ja lisää kisoja: http://www.kurikanratsastajat.net/kisat.html

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri
22.7. Istunta ja apujenkäyttö -luento, Seinäjoki
23.7. CR-valmennus, Seinäjoki
23.7. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Karijoki
24.7. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
30.7. Hevosten match show, Kurikka
6.8. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro (joukkuemestaruus, aluecup 4 sen)
7.8. Kenttäratsastuksen aluemestaruuskilpailut, Alavus
11.8. Irtokenkäilta, Seinäjoki
11.-12.8. Piia Pantsun valmennus, Myrkky
13.8. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (joukkuemestaruus)
14.8. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Kurikka
19.8. Monté-kurssi, Seinäjoki
20.-21.8. Kansalliset kouluratsastuskilpailut, Kokkola
20.-21.8. Warwick McLeanin ja Carolina Westerlundin valmennus, Myrkky
27.8. Koulu- ja esteratsastuksen aikuismestaruus, Kauhava
28.8. Esteratsastuksen seurakilpailut, Kurikka

Helteistä ja tapahtumarikasta kesän jatkoa!

