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Rauhallista joulun aikaa

Kiitokset kaikille pikkujouluihin osallistuneille! Kivaa oli, joten otetaan ensi vuonna uudestaan :) Nyt on aika 
vetää hieman henkeä ja keskittyä joulun viettoon, jotta ollaan taas virkeinä, kun tulee uusi vuosi ja uudet 
kujeet. Johtokunta tekee kuluneesta vuodesta yhteenvetoa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
merkeissä sekä laatii toimintasuunnitelmaa ja talousarviota ensi vuodelle. Nyt on siis hyvä aika eittää 
toivomuksia tulevan toiminnan suhteen. Niitä voi lähettää vaikka heti seuran sähköpostiin tai kertoa 
viimeistään sääntömääräisessä vuosikokouksessa, joka järjestetään alkuvuodesta. Muistakaa ehdottaa myös 
Vuoden Parhaita!

:) Mape

Miia voitti valokuvakisan

Valokuvakisa on ratkennut ja palkinnot jaettiin 
pikkujouluissa. Voiton vei Miia Uusi-Ranta, toiseksi sijoittui 
Miia Vaarankorpi ja kolmanneksi Emma Peltonen. Eerika 
Peltonen sai kunniamaininnan. Tuomarina toimi tänä 
vuonna Petri Borén. Kuvakisan kuvia päivitetään 
myöhemmin nettisivuille. (Ps. webmaster-Mape olisi 
superkiitollinen, jos saisi apua päivitysurakassa...)

Pikkujoulussa jaettiin merkkejä ja palkintoja

Kurikan Ratsastajien pikkujouluissa jaettiin seuramestaruusmitalit ja pokaalit. Lisäksi palkittiin alueen 
arvokilpailuissa menestyneitä ratsukoita. Emma Peltonen voitti ponien aluecupin esteratsastuksessa ja 
Pohjanmaan Ponipokaalin, Eerika Peltonen junioreiden tyylimestaruushopean sekä Maria Rikala senioreiden 
tyylimestaruushopean ja suomenhevosten hallimestaruuspronssin esteratsastuksessa.

Pikkujoulussa jaettiin myös seuraa edustavien ratsastajien suorittamat ratsastusmerkit. Kilpailutulosten 
perusteella myönnettävän pronssimerkin sai viisi ratsastajaa.
Pronssimerkki: Sonja Ahola, Annette Mäki-Paavola, Eerika Peltonen, Emma Peltonen, Maria Rikala
A-merkki: Annette Mäki-Paavola, Maria Rikala
B-merkki: Hanna Lohikoski, Janni Yli-Vainio
C-merkki: Hanna Lohikoski, Mari Vaarankorpi, Janni Yli-Vainio

Ehdota Vuoden Parhaita!

Vuoden Parhaat palkitaan tällä kertaa vuosikokouksessa, joka järjestetään alkuvuoden aikana. Ehdota 
vuoden aikana ansioituneita jäseniä palkittavaksi seuran sähköpostiin 15.1.2012 mennessä. Kerro kenet 
mielestäsi pitäisi palkita sekä missä ja miksi hän on ollut Vuoden Paras. Kilpailuissa menestyneet on jo 
palkittu pikkujouluissa, joten nyt haetaan lähinnä seuratoiminnassa, talkootöissä ja muilla tavoin 



ansioituneita palkittavia. Perinteisesti on palkittu ainakin Vuoden hevonen ja Vuoden talkoolainen, mutta 
muitakin kategorioita saa tietenkin ehdottaa.

Jäsenlaskut ja lisenssit 2012

SRL lähettää seurojen jäsenille ensimmäisen erän v. 2012 jäsenmaksulaskuja 2.1. Hippos-lehti nro 1 
toimitetaan kaikille vuonna 2011 täysjäseninä olleille. Vuoden 2012 alusta liittyneille uusille jäsenille tulee 
Hippos-lehti alkaen numerosta 1, jos jäsenmaksu on kirjautunut sporttirekisteriin 19.1.2012 mennessä. 
Mahdollisuus liiton tarjoamiin jäsenetuihin alkaa, kun jäsenmaksu on kirjautunut rekisteriin.

SRL nosti täysjäsenten jäsenmaksuja viidellä eurolla ja perhejäsenten jäsenmaksuja 2,50 eurolla, joten myös 
KuRatin jäsenmaksut nousevat saman verran. KuRatin osuus jäsenmaksuista pysyy ennallaan, samoin 
kannatusjäsenen jäsenmaksu.

Jäsenmaksut vuonna 2012
Täysjäsen: seniori 49,- (SRL 45,- + KuRat 4,-)

juniori 44,- (SRL 40,- + KuRat 4,-)
Perhejäsen:  seniori 26,50 (SRL 22,50 + KuRat 4,-) 

juniori 24,- (SRL 20,- + KuRat 4,-)
Kannatusjäsen 15,-
Jäsenedut nettisivuilla http://kurikanratsastajat.net/jaseneksi.html

Vuoden 2012 kilpailuluvat

Alue- ja kansalliset kilpailuluvat vuodelle 2012 pyydetään tällä kertaa sähköpostitse jäsensihteeriltä 
kristiina.peltonen@kauhajoki.fi sitten, kun vuoden 2012 jäsenmaksu on maksettu. Tämä koskee niitä 
ratsastajia, joille kansallinen tai aluelisenssi on jo myönnetty. Eli maksa ensin jäsenmaksu ja ilmoita sitten 
jäsensihteerille haluamasi lisenssi, jäsenmaksun maksupäivä ja sähköpostiosoite, johon lasku 
kilpailulisenssistä lähetetään.

Lisenssimaksun tulee olla kirjautuneena rekisteriin 15.2. mennessä, jotta jäsenkorttiin tulee merkintä 
lisenssistä. Lisenssi tulee maksaa vähintään viikko ennen ensimmäisten kilpailujen ilmoittautumisajan 
umpeutumista. Maksuja ei päivitetä käsin. KIPAn kautta voi ilmoittautua vasta kun jäsenmaksu, 
lisenssimaksu ja hevosen vuosimaksu on päivittynyt sinne.

Jos haluat ensimmäistä kertaa alueluvan tai muuttaa alueluvan kansalliseksi, ota yhteys kilpailuvastaava 
Henna Rankilaan hennarankila@luukku.com. Tämä koskee sekä aluelupakoulutuksen käyneitä uusia 
lisenssinhakijoita että niitä, joilla koulutus on vielä käymättä. SRL:n suositukset lisenssien myöntämisestä 
löytyvät osoitteesta SRL:n sivuilta. KuRat noudattaa SRL:n suosituksia.

SRL:n syyskokous vahvisti lisenssihintoihin korotuksia ja uuden kansainvälisen lisenssin. A, B ja C-lupien 
hinnat nousivat kymmenellä eurolla, alueluvan hinta pysyi ennallaan 20 eurossa.
Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat/ratsastajan_kilpailuluvat

Kilpailujen kulukorvausten hakeminen

Muista hakea kilpailujen kulukorvausta vuoden loppuun mennessä. Ohjeet ja lomake seuran nettisivuilla. 
Tarvittavat tiedot voi ilmoittaa myös seuran sähköpostiin. Lue ohjeet huolellisesti! Joukkemestaruuksien 
lähtömaksut merkitään samaan kohtaan kuin sijoitukset, mainitse vain sijoituksen tilalle joukkuemestaruus.
Ohjeet ja lomake: www.kurikanratsastajat.net/kisat.html

www.kurikanratsastajat.net/lomakkeet.html



Hevosten rokotukset HEPPAan

Ensi vuoden alusta saadaan KIPAan hevosten rokotukset, mikäli ne on merkitty Suomen Hippoksen Heppa-
rekisteriin. Eläinlääkärit saavat käyttäjätunnukset Suomen Hippokselta. Eläinlääkärin suositellaan tarkistavan 
koko rokotushistoria rokottamisen yhteydessä. Viimeisin päivämäärä merkitään Heppaan ja tätä 
aikaisemmat rokotukset kuitataan kunnossa oleviksi. Ratsujen rokotussäännöt löytyvät sivulta: 
http://www.ratsastus.fi/kilpailut/ohjeet_ja_maaraykset/rokotusmaaraykset

Pyydä rokottavaa eläinlääkäriä tarkistamaan rokotukset, jotta ne ovat sääntöjen mukaiset ja että eläinlääkäri 
merkitsee rokotuksen Heppaan. Tuontihevosten rokotukset merkitään Heppaan Suomen Hippoksen 
toimesta, mikäli hevonen/poni ilmoitetaan tunnistusvaiheessa kilpailuhevoseksi. SRL-tunnuksilla olevien 
ratsujen rokotukset merkitään KIPAan SRL:n toimesta. SRL suosittelee, että hevoset ja ponit rekisteröidään 
Suomen Hippokseen.

KIPAn ilmoittautumislomake tarkistaa tallentamisen yhteydessä rokotukset ja muistuttaa kuukausi ennen 
kuin rokotus on menossa vanhaksi. Kilpailunjärjestäjä tarkistaa ensi vuoden aikana niiden ratsujen 
rokotukset passista/rokotustodistuksesta, joilla ei ole Heppaan merkittyjä rokotuksia.

Seurakilpailut Kipaan 2012

Seurakilpailut voidaan ensi vuonna ilmoittaa Kipassa. Tarkempi käyttöönottoaikataulu vahvistuu joulukuun 
aikana. SRL tiedottaa tästä sekä tekniikasta lisää myöhemmin. Perusajatuksena on tarjota Kipan 
ominaisuudet myös seurakilpailujen käyttöön, mikä tukee kilpailujen järjestäjiä ja ratsastajia.

Seurat voivat lisätä seurakisapäivämääriä ja kutsuja Kipaan omilla tunnuksilla. Kilpailuun sidottu lisenssin 
omaava tuomari julkaisee kutsun sen tarkastettuaan. Kipan kautta kilpailuun voivat ilmoittautua 
jäsenmaksun maksaneet henkilöt, joilla on seuralisenssi. Seuralisenssi on maksuton! Tavoitteena on, että 
ratsastaja voi tehdä itselleen lisenssin kirjautumalla sisään Sporttirekisterin extranettiin.

Ilmoitettavien hevosten tulee olla Kipassa (Hippoksen rekisterissä tai SRL:n kisanumerolla). Vuosimaksua ei 
edellytetä. Seurakisoissa voi käyttää Equipea. Seurakisoissa ei käytetä maksupalvelua. Seuraluokkia ei voida 
tämän vuoksi lisätä alue- tai kansallisen kilpailun yhteyteen, koska näissä käytetään maksupalvelua.

Uusi jäsenetu Tampereella vieraileville

Suomen Ratsastajainliiton jäsenkortilla saat 20 %:n alennuksen ruokailusta Coyote Bar & Grill Tampereen 
keskustan tai Lempäälän Ideaparkin ravintoloista. Etu on voimassa toistaiseksi.
Kun vierailet Tampereella tai Lempäälän Ideaparkissa, niin muista ottaa jäsenkortti mukaan!
Lisätietoja ravintoloista:
Coyote Bar & Grill, Tampere: www.ravintola.fi/coyote_tampere
Coyote Bar & Grill, Ideapark: www.ravintola.fi/coyote_ideapark

Hevoskasvatuksen teemapäivä Seinäjoella

Hevoskasvattajille tarjotaan tuhti tietopaketti hevoskasvatuksen ja jalostuksen aiheista vielä loppuvuoden 
aikana Seinäjoen raviradalla tiistaina 13.12. Markku Saastamoinen kertoo jalostusvalintojen tueksi faktaa 
siitoshevosten valintakriteereistä ja ominaisuuksien periytymisestä. Iltapäivällä kotimaisen 
hevoskasvatuksen tulevaisuutta visioi lehtori Terhi Thuneberg Hämeen ammattikorkeakoulusta. 
Näkökulmana päivässä ovat kasvatustoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Iltapäivän päättää Kallelan oriaseman Hannu Nivolan puheenvuoro. Nivola tuo päivän aiheisiin käytännön 



näkökulmaa kertoen näkemyksistään kotimaisen hevoskasvatustoiminnan prosesseista, markkinoinnista ja 
varsojen hinnoittelusta. Ohjelaman kesto on klo 8.45-16. Osallistumismaksu 30e. Lisätietoja: 
www.hevosyrittaja.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu/Suvi Louhelainen, puh. 050 574 5920, s-posti. 
suvi.louhelainen@hamk.fi.

Seurojen talouskoulutus ja kisakalenteri 2012

Vuoden 2012 Pohjanmaan aluekilpailukalenteri laaditaan ja sovitaan yhteisessä tilaisuudessa 15.1.2012 
tapahtumakeskus Ilonassa Seinäjoella. Tilaisuus alkaa seuroille tarkoitetulla talouskoulutuksella klo 14, 
johon ainakin seurojen puheenjohtajien ja talousvastaavien odotetaan osallistuvan. Koulutus kestää max 3 h 
ja klo 17 eteenpäin laaditaan alueen kilpailukalenteri viime vuotiseen tapaan. Tervetuloa!

Seuratuki 2012

Seuroilla on myös vuonna 2012 mahdollisuus hakea opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön 
myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Tukea voi hakea lasten, nuorten ja aikuisten liikunnan 
kehittämishankkeille, jotka parantavat seuratoiminnan laatua tai lisäävät harrastajamääriä. Hakuaika alkoi 
15.12.2011 ja päättyy 15.3.2012. Seuratukea voi hakea lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien 
lisäämiseen, harjoittelukulttuurin kehittäminen ja seuran kehittämiseen Sinettiseuraksi sekä aikuisten 
terveyttä edistävään liikuntaan ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan 
lisäämiseen, aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.
Lisätietoja ja hakuohjeet osoitteessa: www.seuratuki.fi. Jos keksit KuRatille hyvän hankkeen seuratoiminnan 
kehittämiseksi, ehdota sitä johtokunnalle!

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

13.12. Hevoskasvatuksen teemapäivä, Seinäjoki
14.12. Hevosen ensiapu – teoriassa ja käytännössä, Alavus
17.-18.12. Carolina Westerlundin valmennus, Myrkky
14.-15.1.2012 Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
15.1. Seurojen talouskoulutus ja kilpailukalenteri 2012, Seinäjoki
20.-22.1. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
4.2. SRL:n viestintäfoorumi, Helsinki
4.-5.2. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
5.2. Estetuomareiden ja ratamestareiden lisenssikoulutus, paikka avoin
18.-19.2. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
24.-26.2. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki

Iloista joulun odotusta!


