
Hei kaikille!

Talkootöitä ei näköjään pääse pakoon edes Afrikkaan, se tuli todetuksi talvilomalla, kun nakki napsahti 
Kurikan Ratsastajien puheenjohtajaksi. Mutta ei se mitään, koska seuratoiminta ja yhdessä tekeminen on 
parhaimmillaan tosi hauskaa.

Seura on aina täsmälleen jäsentensä näköinen, joten laittakaa rohkeasti ehdotuksia, toivomuksia ja 
palautetta seuran sähköpostiin ja Facebook-ryhmään. Ja jutellaan kun tavataan! Monelle KuRattilaiselle 
olen jo vanha tuttu, kun olen ollut kuvioissa parikymmentä vuotta. Uudetkin jäsenet, tervetuloa 
tutustumaan.

Olen Maria Rikala, tuttavallisemmin Mape. Tätiharrastelija, seurapuuhastelija sekä kisa-aktiivi 
estetuomarina, ratamestarina ja stewardina. Kisoista monet ovat varmaan minut bonganneetkin: joko 
pilli kaulassa tai puomi kainalossa -useimmiten molemmat...

Kisoja tulee jonkun verran kierretyksi myös hevoseni Lyylin kanssa. Lähinnä kenttää ja rataesteitä, 
satunnaisesti myös koulua. Hyvin vaihtelevalla menestyksellä :) KuRatin kisakausi alkaa tänä vuonna 
pääsiäisenä Kauppilasta. Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!

:) Mape 

 
Johtokunnan työnjako

Maria Rikala, puheenjohtaja, webmaster 
Janni Yli-Vainio, harrastevastaava 
Hanna Lohikoski, sihteeri 
Sirja Koski-Laulaja, nuorisovastaava 
Henna Rankila, varapuheenjohtaja, kilpailu- ja valmennusvastaava 
Anna Puska, tiedottaja, webmaster
varajäsenet:
Kristiina Peltonen, jäsensihteeri 
Elina Mäki-Opas, tukkuvastaava 
johtokunnan ulkopuolelta:
Veikko Koski-Laulaja, rahastonhoitaja 
Katariina Kuusela, valmennus- ja kilpailuvastaava

Valmennusten kulukorvauksen tilalle merkkisuoritukset

Valmennusten kulukorvausta ei makseta kaudella 2011. Sen sijaan seura anoo ja maksaa jäsenten 
suorittamat ratsastus- ja hoitomerkit niille jäsenille, jotka ovat osallistuneet talkootöihin vähintään 
kolmesti kauden aikana. Muista siis merkitä talkootyösi tapahtumissa olevaan listaan! Kauden aikana 
järjestetään useampia merkkisuoritustilaisuuksia ja suoritetut merkit jaetaan jäsenille pikkujoulussa. 
Merkkisäännöt löytyvät Suomen Ratsastajainliiton nettisivuilta www.ratsastus.fi.

Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, huhtikuu 2011



Kilpailujen kulukorvaukset 2011

Kurikan Ratsastajat maksaa niiden seuraa edustavien jäsenten kilpailulisenssin, jotka ovat kauden 
aikana vähintään kahdesti saavuttaneet hyväksytyn tuloksen. Aluekilpailulupa = kaksi hyväksyttyä 
aluekilpailutulosta, kansallinen lisenssi = kaksi hyväksyttyä kansallista tulosta. Kansallisesta lisenssistä 
korvataan alueluvan osuus, jos ratsastajalla on riittävät tulokset aluetasolta mutta ei kansalliselta.

Lisäksi ratsastajille korvataan lähtömaksut niistä alueluokista, joissa he ovat sijoittuneet. Kilpailujen 
kulukorvauksia haetaan nettisivujen arkistosta löytyvällä lomakkeella. Lomakkeen liitteeksi tarvitaan 
tuloslistat vain niiden sijoitusten osalta, joita ei ole mainittu nettisivujen tulossivulta. Kulukorvaus tulee 
hakea vuoden loppuun mennessä. Korvauksen myöntäminen edellyttää ratsastajalta vähintään kolmea 
kökkärastia.

Hevoshullu Powercup 2011 
 
Hevoshullu Powercupin seurakarsintaa ei tänä vuonna järjestetä Kurikassa, mutta aluekarsintaan mielivät 
ratsukot voivat halutessaan osallistua muiden seurojen karsintoihin. Mikäli aluekarsintaan on enemmän 
halukkaita kuin KuRatilla on paikkoja, ratsukot valitaan kilpailutulosten perusteella Powercup-sääntöjen 
mukaan. Aluekarsinnasta kiinnostuneet, ilmoittautukaa Mapelle tai seuran sähköpostiin posti@
kurikanratsastajat.net.

Aluecupit 2011 
 
KuRat on maksanut aluecupin osallistumismaksun, joten kaikki innokkaat reippaasti vaan kisaamaan 
:) Aluecup-säännöt löytyvät Pohjanmaan Ratsastusjaoston nettisivuilta http://www.ratsastus.fi/
pohjanmaa -> materiaalisalkku. Muistakaa ilmoittautua cupiin milla.alanco@proagria.fi sen lisäksi, että 
ilmoittaudutte kyseiseen luokkaan kipassa. Menestystä kisoihin!

Pohjan Potku –uutiskirje on taas tilattavissa

Pohjanmaan Ratsastusjaoston sähköinen Pohjan Potku –uutiskirje on taas kaikkien kiinnostuneiden 
tilattavissa. Uutiskirje ilmestyy pääsääntöisesti noin kerran kuukaudessa ja sen voi tilata omaan 
sähköpostiinsa alueen nettisivuilta. Huhti-toukokuun aikana tiedotteen tilanneiden kesken 
arvotaan yllätyspalkintoja! Tilaa myös SRL:n Ratsuposti liiton sivuilta www.ratsastus.fi. Huom! 
Järjestelmäuudistuksen takia myös vanhojen tilaajien tulee tilata uutiskirjeet uudestaan.

Suomen Ratsastajainliitto ja Pohjanmaan Ratsastusjaosto Facebookissa

Suomen Ratsastajainliitto ja Pohjanmaa Ratsastusjaosto ovat nyt Facebookissa! Käy klikkaamassa, 
tykkäämässä ja lukemassa tuoreimmat uutiset:
http://www.facebook.com/pages/Pohjanmaan-Ratsastusjaosto/209285165751009
http://www.facebook.com/home.php#!/suomenratsastajainliitto

SRL: n jäsenkorttien puuttuvat merkkisuoritukset

Suomen Ratsastajainliiton tämänvuotiset jäsenkortit ovat tulleet jäsenille Hippos -lehden 



mukana. Valitettavasti joistakin jäsenkorteista puuttuivat merkinnät merkkisuorituksista sekä 
toimihenkilöoikeuksista. Tämä virhe on syntynyt korttipainossa ja se korjataan välittömästi. Kaikille 
jäsenille, joilta merkinnät puuttuvat, lähetetään uusi jäsenkortti muutaman viikon sisällä. Kaikille 
toimihenkilöille lähetetään lisäksi erillinen toimihenkilökortti.

SRL: n suuri jäsenhankintakilpailu – löytyykö KuRatista vuoden jäsenhankkija?

SRL järjestää mahtavan jäsenhankintakilpailun 1.2. -1.6.2011 välisenä aikana. 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! Tämä on siis loistava tilaisuus kaikille ratsastusseuroille 
houkutella lisää jäseniä riveihinsä! Tehdään ratsastuksesta ja seuratoiminnasta entistä suositumpaa! 
Lisätietoja SRL:n nettisivuilta www.ratsastus.fi.

Kilpailukutsuja

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen seurakilpailut Kauppilan maneesissa perjantaina 22.4. 
klo 10 alkaen. Rajallisen pysäköintitilan vuoksi kilpailut ovat avoimet vain KuRat-jäsenille ja Kauppilan 
tallilaisille.
Luokka 1, Ristikko/50cm/60cm, arv. A.0.0 
Luokka 2, 70cm/80cm/90cm, arv. 367.2 (A2/A2)
• Ilmoittautumiset sähköpostitse 12.-19.4. osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Muista mainita, 

minkä korkeuden/ mitkä korkeudet haluat hypätä. 
• Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. SRL:n säännöistä poiketen ratsukko 

voi hypätä samassa luokassa kaksi korkeutta. 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€. 
• 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 ja Kauppilan uudistunut varustemyymälä on avoinna!

Junnukerho järjestää Lastenkisat lauantaina 30.4. Laulajan Ratsutilalla klo 11 alkaen. 
Luokka 1 Puomi/ristikko/40cm/50cm happy round 
Luokka 2 Perusmerkin kouluohjelma 
Luokka 3 C-Merkin kouluohjelma
• Ilmoittautumiset viimeistään ke 27.4. sähköpostitse sirja.koski-laulaja@laulajanratsutila.fi tai 

puhelimitse numeroon 0503660830 /Sirja.
• Lähtömaksut 5e/luokka Kurikan Ratsastajien jäseniltä 10e/luokka muut. Ei jälki-ilmoittautumisia.
• Seurajäsenyyttä tai green cardia suositellaan. Junnukerho ei korvaa sattuneita vahinkoja.
• Max. 3 lähtöä/hevonen.
• Ratsastajien yläikäraja 16 vuotta.
• Hevosten tulee olla SRL:n sääntöjen mukaisesti rokotettuja. Rokotustodistukset esitetään kansliassa.
• Palkintoina ruusukkeet.
• Kilpailupaikalla on kanttiini!



• Huom! Kilpailuissa säävaraus! Mikäli olet epävarma kilpailujen toteutumisesta, varmista asia 
kilpailuja edeltävänä päivänä Sirjalta em. numerosta.

Tervetuloa kisaamaan ja katsomaan!

Tulevia kisoja:
15.5. Seurakoulukisat Myllykylässä 
25.5. Seuraestekisat Myllykylässä

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

7.4. Valmiina laidunkauteen, Alajärvi
9.4. Esteratsastuksen aluekilpailut, Kauhajoki (aluecup po 1, jun 1, sen 1)
10.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (hallimestaruus po, jun, nh)
11.-12.4. Piia Pantsun valmennus, Myrkky
15.-16.4. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Vaasa
16.-17.4. Kansalliset esteratsastuskilpailut, Myrkky (hallimestaruus)
17.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Vaasa
22.4. Esteratsastuksen seurakisat, KuRat/Kauppila
24.-25.4. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Ypäjä
29.-30.4. Esteratsastuksen aluevalmennus, Myrkky
30.4. Lastenkisat, KuRat/Laulajan Ratsutila
1.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (aluecup po 2, jun 2, sen 2)
14.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Kauhava (aluecup po 2, jun 2)
14.-15.5. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Alavus
15.5. Kouluratsastuksen seurakisat, KuRat/Myllykylä
20.-21.5. Kouluratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin
21.5. Hevoshullu Powercup -aluekarsinta, Kauhajoki
25.5. Esteratsastuksen seurakisat, KuRat/Myllykylä
26.-27.5. Piia Pantsun valmennus, Myrkky
28.5. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ylistaro
29.5. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Korsholms

Aurinkoista kevättä ja menestystä alkaneelle kisakaudelle!


