Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, joulukuu 2012

Iloista joulua kaikille!
Sata hopeatiukua hännässään,
tuhat lumitähden liukua selässään,
kristallitiara otsallansa,
pakkasen pauketta kavion alla,
hörähdyksessä taikaa:
Hyvää joulun aikaa!
:) Mape
Heppakerho alkaa tammikuussa
Kurikan Ratsastajien heppakerho 7-12 vuotiaille innokkaille hevostelijoille alkaa tammikuussa. Kerho
kokoontuu joka keskiviikko alkaen 9.1.2013 kello 17.00-18.30 Kurikassa Kurnun yläkerrassa. Heppakerhossa
mm. varusteiden huoltoa, teoriaa, talli käyntejä ja paljon muuta mukavaa. Kerhon ohjaajat: Tiia Huhtanen ja
Niina Arola. Kerho on jäsenille maksuton, muilta peritään materiaalimaksu. Tervetuloa!
Horsebic-koulutusta ilmaiseksi
Kurikan Ratsastajat voitti Ratsastajainliiton vapaaehtoiskilpailussa Horsebicin seuralisenssikoulutuksen liiton
maksamana. Horsebicin kehittänyt Meri Satama tulee alkuvuodesta Kurikkaan pitämään koulutusta, joten
kaikki Horsebicistä kiinnostuneet ilmoittautukaa 31.1. mennessä seuran sähköpostiin, niin sovitaan
koulutuksen ajankohta (todennäköisesti helmikuussa). Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu
lähtemään mukaan! Osallistuminen on täysin maksutonta.
Ehdota Vuoden Parhaita!
Vuoden Parhaat palkitaan tällä kertaa vuosikokouksessa, joka järjestetään alkuvuoden aikana. Ehdota
vuoden aikana ansioituneita jäseniä palkittavaksi seuran sähköpostiin 31.1.2013 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.
Vuoden 2013 kilpailuluvat
Alue- ja kansalliset kilpailuluvat vuodelle 2013 pyydetään 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.

Jos haluat ensimmäistä kertaa alueluvan tai muuttaa alueluvan kansalliseksi, ota yhteys kilpailuvastaava
Katariina Perälään k.riina@suomi24.fi. 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.
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
Jäsenlaskut ja lisenssit 2013
SRL lähettää seurojen jäsenille ensimmäisen erän v. 2012 jäsenmaksulaskuja 2.1. Hippos-lehti nro 1
toimitetaan kaikille vuonna 2012 täysjäseninä olleille. Vuoden 2013 alusta liittyneille uusille jäsenille tulee
Hippos-lehti alkaen numerosta 1, jos jäsenmaksu on kirjautunut sporttirekisteriin 19.1. mennessä.
Mahdollisuus liiton tarjoamiin jäsenetuihin alkaa, kun jäsenmaksu on kirjautunut rekisteriin.
Jäsenmaksut vuonna 2013
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 ja ohjeet jäseneksi liittymiseen nettisivuilla http://kurikanratsastajat.net/jaseneksi.html
Vuoden vaihteen muistilista SRL:n jäsenille ja kilpailijoille
Jäsenyys ja laskut
• Ensimmäisen jäsenlaskut lähtevät liitosta keskiviikkona 2.1.2013
• Laskut lähtevät automaattisesti kaikille vuonna 2012 jäsenmaksun maksaneille (mikäli et ole
erikseen ilmoittanut seuralle, että haluat päättää jäsenyyden)
• Osa seuroista lähettää jäsenlaskut itse, jolloin lasku tulee seuralta postilla tai sähköpostilla
tammikuun aikana
• Mikäli olet vaihtamassa seuraa vuoden vaihteessa, huomioithan, että laskussa lukee oikea seura. Jos
laskulla on väärä seura, jätä lasku maksamatta ja ota yhteys uuden seuran jäsensihteeriin
varmistaaksesi, että jäsenyytesi on merkitty rekisteriin
• Ole yhteydessä seurasi jäsensihteeriin, mikäli laskussa on väärä jäsenlaji ja summa
Kilpailuluvat
• Vuoden 2012 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2.2013 asti, sama koskee hevosten vuosimaksuja
• Seuraa vaihtavien tulee maksaa uuden seuran kilpailulupa heti vuoden alussa, jotta edustettava
seura näkyy kilpailuissa oikein
• Vuoden 2013 kilpailulupa tulee näkyä rekisterissä maksettuna 15.2.2013, jos haluaa merkinnän
jäsenkorttiin
• Myös seurakilpailuihin otetaan ilmoittautumisia vastaan Kipan kautta. Ilmoittautumista varten
tarvitset maksuttoman seurakilpailuluvan. Tämän luvan voit tehdä jäsenmaksun maksettuasi

osoitteessa https://lisenssi.sportti.fi/. Jos seurakilpailuluvan teko ei onnistu, varmista seurasi
jäsensihteeriltä, että henkilötunnuksesi löytyy jäsenrekisteristä.
Kilpailulupien hinnasto vuonna 2013:
• Kansainvälinen A-lupa 300,- (este, kenttä, koulu)
• Kansainvälinen B-lupa 210,- (pikkulajit)
• Kilpailukohtainen kansainvälinen lupa 50.- Huom. uusi lupa!
• Kansallinen A-lupa 150,• Kansallinen B-lupa 50,• Aluelupa 30,- Huom. 10 euron korotus!
• Hevosen vuosimaksu 40,- Huom. 10 euron korotus!
Vapaaehtoinen ratsastajan lisävakuutus
• LISÄVAKUUTUSLASKU LÄHTEE AUTOMAATTISESTI KAIKILLE JÄSENILLE JÄSENKORTTIEN MUKANA
• Vuonna 2010 kehitettiin vapaaehtoinen lisävakuutus, joka korvaa liiton perusjäsenvakuutusta
laajemmin ratsastukseen liittyviä tapaturmia. Lisävakuutuslasku (11€ vuonna 2013) lähetetään
automaattisesti jäsenkorttien mukana kaikille jäsenille. Lisävakuutus on edelleen vapaaehtoinen.
• Vuonna 2012 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa jäsenkorttien
saapumiseen saakka (maaliskuussa 2013)
• Vuoden 2013 alussa (tammi-helmikuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä sähköinen
tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.
• Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus
Pohjanmaan aluekilpailukalenteri 2013
Pohjanmaan aluekilpailukalenteri vuodelle 2013 laaditaan 9.1.2013 klo 18 Seinäjoella Ilonassa
järjestettävässä tilaisuudessa. Seurat voivat kuitenkin anoa alueen arvokilpailuja suoraan Kipaan vuoden
2012 loppuun mennessä. Muut aluekilpailut anotaan kisakalenterin suunnittelutilaisuudessa arvokilpailujen
vahvistamisen jälkeen. Tilaisuuden yhteydessä pienimuotoinen kilpailujärjestäjäkoulutus. Ilmoittautumiset
aluesihteerille kaisa.kujala@ratsastus.fi pe 4.1. mennessä.
Liiton toimiston joululoma
Ratsastajainliiton henkilökunta on joululomalla 24.12.2012–6.1.2013 välisen ajan. Toimisto suljetaan
perjantaina 21.12. klo 15.00 ja avataan jälleen maanantaina 7.1. klo 9.00.
Hevosväen veropäivä Seinäjoella
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Hevosväen veropäivän Seinäjoella keskiviikkona 23.1.2013,
paikkana Sedu Aikuiskoulutus, Rastaantaival 2 (päärakennus, 2krs). Koulutus on tarkoitettu kaikille
hevostalouden veroasioiden kanssa painiville hevostilallisille ja kirjanpitäjille.
Ohjelma: Klo 10.00 Hevostalouden verotus eri tulonlähteissä / verosihteeri Petri Ollinkoski, klo 11.00
omakustanteinen lounas ravintola Pikantissa, klo 11.30 Asiaa arvonlisäverosta / johtava veroasiantuntija
Juha Perttola. Tilaisuus päättyy viimeistään klo 14.
Koulutuksen hinta 20 €, käteismaksu paikan päällä. Hinta sis. kahvitarjoilun. Ilmoittautuminen pe
18.1.mennessä Susanna Hakkarainen 040-868 2657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara
040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Satulan sovituksen ABC Nurmossa
Hevoosella vaan -koulutushanke järjestää Satulan sovituksen ABC -koulutuksen Nurmossa to 7.2.2013.
Teoriaosuus: Haalitalo, os. Latikanmäentie 4, käytännön harjoittelu: Latikan talli, Latikantie 40 (2km
Haalitalolta). Kouluttajana satulaseppä Satu Ritari. Ohjelma: klo 17.30 Teoriaosuus ja kahvi (Haalitalo), n. klo
19 Satulan sovitus käytännössä demohevosilla (Latikan talli). Tilaisuus päättyy viimeistään klo 21.
Koulutuksen hinta 15 €, sis. kahvitarjoilun, käteismaksu. Ilmoittautuminen puhelimitse tai sähköpostilla
Susanna Hakkarainen, p. 040-8682657, susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara, p. 040-161
2552, nanne.korpivaara@proagria.fi. Lisätietoa kouluttajasta osoitteessa www.satulahuone.fi ja ajo-ohje
Haalitalolle osoitteessa www.haalitalo.com.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteri 2013
9.1. Kilpailukalenterin suunnittelutilaisuus, Seinäjoki
11.-13.1. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki (halli, pe-la tai la-su)
23.1. Hevosväen veropäivä, Seinäjoki
7.2. Satulan sovituksen ABC -koulutus, Nurmo
15.-17.2. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki (halli, pe-la tai la-su)
Hyvää joulua ja menestystä tulevalle vuodelle!

