
Kurikan Ratsastajat ry
Jäsentiedote, joulukuu 2015

Tervehdys!

Pikkujoulut vietettiin mukavissa tunnelmissa Latvatien lomatuvalla syöden, saunoen, paljutellen ja mukavia 
jutellen. Myös vuoden ansioituneet saatiin palkittua. Kiitos mukana olleille!

Vuosi lähenee loppuaan ja iso määrä tapahtumia saatiin tänäkin vuonna järjestettyä hyvällä menestyksellä. 
Jatketaan ensi vuonna samaan tahtiin, ellei jopa vielä paranneta-ainakin laadullisesti jos ei määrällisesti :)

Vielä silti olisi jäljellä Horzen jäsenilta ja muistattehan että meillä on edustaja myös Luciakilpailussa ;)

-Janni

Ps. Allekirjoittanut kävi kouluttautumassa Liikkuva ratsastaja-koulutuksessa, josta sai paljon ideoita ja 
ajatuksia. Jatkossa olisikin tarkoitus järjestää jäsenille oheisliikuntatoimintaa ja mahdollisesti myös muiden 
lajien kokeilua. Tutkimusten mukaan oheisliikunta parantaa niin harraste- kuin kilparatsastajienkin 
suorituksia, sekä pienentää loukkaantumisriskiä ja jopa ennaltaehkäisee tapaturmia. Tästä jatkossa lisää! 
Ideoita oheisliikuntatoimintaan, sekä muuhun seuran toimintaan otamme mielellään vastaan :)

Vuoden 2015 palkitut

SEURAMESTARIT 2015, Kouluratsastus
Juniorit
I Laura Tuomisto – Klockas Ikaros
II Ella Peltonen – Windy Twinkle
III Laura Ahola – Claudia II
Seniorit
I Maria Rikala – Claudia II
II Marja Rinta-Risku – Kais
III Miia Vaarankorpi – Arin Muisto

SEURAMESTARIT 2015, Esteratsastus
Juniorit
I Eerika Mäki-Paavola - Celtas Quillabamba
II Laura Tuomisto - Klockas Ikaros
III Ella Peltonen – Windy Twinkle
Seniorit
I Miia Uusi-Ranta – Legrina
II Miia Vaarankorpi - Arin Muisto
III Jatta Vettenranta – Karpenteri

Esteratsastuksen taitomestaruushopeaa senioreissa: Maria Rikala-Chellano II

Vuoden hevonen: Mallikka 
(edustanut edellisinä vuosina ahkerasti Kurikan ratsastajia kaikissa kolmessa olympialajissa)

Vuoden talkoolainen: Minna Kivimäki 



(Minna on osallistunut lähes, ellei jopa kaikkiin talkoisiin, sekä edustaa tänä vuonna Kurikan ratsastajia myös 
Lucia-neitona)

Vuoden rata-apulaiset: Marja Rinta-Risku ja Matti Sorvari 
(ovat ahkerasti osallistuneet ratakökkiin, sekä Matti on ollut suureksi avuksi myös estekisoissa radalla)

Lisäksi muu hallitus (tästä tuli lisäksi myös ehdotus hallituksen ulkopuoliselta jäseneltä) päätti palkita Maria 
Rikalan seuran eteen tehdyn monien vuosien korvaamattomasta työstä.

Kurikan Lucia – äänestys

Lucia-äänestys jatkuu maanantaihin 7.12. Vielä siis ehdit käydä äänestämässä Kurikan ratsastajia edustavaa 
Minna Kivimäkeä (nro 6). Äänestyslippu maksaa 2 euroa ja äänestämään pystyy Kurikan Infossa, Kurikka-
Lehdessä tai suoraa Minnalta tai Jannilta (Janniin voi ottaa yhteyden fb:n yksityisviestillä tai numeroon 
0407389269). Lucia-neito kruunataan 9.12. Äänestyksellä kerätyt varat jaetaan ehdokkaiden edustamien 
järjestöjen toiminnan tukemiseen.

Jäsenilta Seinäjoen Horzen myymälässä

Kurikan ratsastajien jäsenilta Hozen Seinäjoen myymälässä 11.12. klo:18.00->  Ilmoittautumiset seuran 
sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net tai suoraa Jannille puhelimitse (0407389269) tai yksityisviestillä 
facebookissa 7.12. mennessä. Ilmoittele myös jos tarvit kyytiä :)  Tervetuloa ostoksille! 

Kilpailujen kulukorvausten hakeminen

Muista hakea kilpailujen kulukorvausta vuoden loppuun mennessä. Ohjeet ja lomake seuran nettisivuilla.
Tarvittavat tiedot voi ilmoittaa myös seuran sähköpostiin. Ohjeet ja lomake:
www.kurikanratsastajat.net/kisat.html
www.kurikanratsastajat.net/lomakkeet.html

Jäsenlaskut ja kilpailulisenssit 2016

Ensimmäiset jäsenlaskut lähtevät liitosta vuodenvaihteen jälkeen automaattisesti kaikille vuonna 2015 
jäsenmaksun maksaneille (mikäli et ole erikseen ilmoittanut seuralle, että haluat päättää jäsenyyden). 
Tarkista ennen maksamista, että seura, jäsenlaji ja summa ovat laskussa oikein ja ota tarvittaessa yhteyttä 
jäsensihteeriin tietojen korjaamiseksi. Jäsenkortti lähetetään Hippos-lehden 2/2015 mukana alkuvuodesta 
jäsenmaksunsa maksaneille. Jos maksat jäsenmaksusi vasta myöhemmin, kortti tulee parin viikon sisällä 
maksusta.

Vuoden 2015 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2. asti, ja sama koskee hevosten vuosimaksuja. Seuraa vaihtavien 
tulee maksaa uuden seuran kilpailulupa heti vuoden alussa, jotta edustettava seura näkyy kilpailuissa oikein. 
Vuoden 2016 kilpailulupa tulee näkyä rekisterissä maksettuna helmikuun alussa, jos haluaa merkinnän 
jäsenkorttiin. Kilpailulisenssit voi tilata jäsensihteeriltä sähköpostitse kun jäsenmaksu on maksettu.

Jäsenmaksut 2016

SRL:n syyskokous ei korottanut liiton osuutta jäsenmaksuista, joten seuran jäsenmaksut eivät ensi vuonna 
nouse, kun helmikuun vuosikokous päätti pitää seuran osuuden ennallaan 4 eurossa.



Jäsenmaksut vuonna 2016
Täysjäsen: seniori 56,- (SRL 52,- + KuRat 4,-)

juniori 49,- (SRL 45,- + KuRat 4,-)
Perhejäsen:  seniori 31,- (SRL 27,- + KuRat 4,-) 

juniori 27,50 (SRL 23,50 + KuRat 4,-)
Kannatusjäsen 15,-
Jäsenedut ja ohjeet jäseneksi liittymiseen nettisivuilla http://kurikanratsastajat.net/jaseneksi.html

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

6.12.  Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Ilmajoki
11.12. KuRat-asiakasilta Horzella, Seinäjoki
12.12. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Myrkky
12.12. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Lehtimäki
13.12. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Jalasjärvi
24.1. Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Seinäjoki
21.2. Koulutuomarien (IVK ja IV) lisenssikoulutus, Vaasa
28.2. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (halli)
12.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (halli)
19.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Kauhajoki (halli, taitomestaruus)
28.3. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (hallimestaruus sh, po, sh-cup 1)
2.4. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Nykarleby (halli)
9.4. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Vaasa (hallimestaruus nh, jun, sen)
10.4. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
23.4. Esteratsastuksen 3-tason kilpailut, Myrkky (halli, Junioricup, Ponicup, Amatöörisarja, Noviisisarja)
24.4. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Myrkky (halli, aluecup 1)
24.4. Matkaratsastuksen 2-tason kilpailut, Lapua

Kauden 2016 alustava kilpailukalenteri: https://www.facebook.com/pohjanmaanratsastusjaosto/

Mukavaa joulun aikaa ja onnea vuodelle 2016!


