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Uusi vuosi, uusi Kipa

Kuluva vuosi lähestyy loppua, mutta vielä ehditään pitää yhdet estekisat Latva-Nikkolan maneesissa. Vielä 
on myös aikaa hakea kulukorvausta, jos on kilpaillut 2-5-tasolla. Vuodenvaihteessa otetaan käyttöön uusi 
Kipa, johon seurat ovat jo lisänneet ensi vuoden kilpailuja. Ennen vuoden vaihtumista uuteen kipaan voi 
tutustua osoitteessa kipa2.ratsastus.fi. Seuravaatteita on jo tilattu collegehousujen ja -takkien osalta, pipoja 
tilataan alkuvuoden aikana. Mukavaa joulunaikaa kaikille!

:) Mape

Kilpailukutsu 

Kurikan Ratsastajat järjestää esteratsastuksen kilpailuharjoituksen Latva-Nikkolan tallin maneesissa 
sunnuntaina 29.12. klo 11 alkaen.

Luokka 1, puomi/ristikko/50cm, arv. happy round, avustaja sallittu
Luokka 2, 60/70/80/90cm, arv. 367.1 (A1/A2)

Erityismääräykset:
- Ilmoittautumiset 26.12. mennessä sähköpostitse osoitteeseen posti(at)kurikanratsastajat.net. Luokkiin 
otetaan jälki-ilmoittautumisia (viestillä Mapelle p. 0405097931 tai kisapäivänä kansliaan).
- Luokissa on valinnainen estekorkeus. Muista ilmoittautuessasi mainita, minkä korkeuden/ mitkä korkeudet 
haluat hypätä.
- Kilpailuharjoituksessa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin. Ratsukko voi osallistua samaan 
luokkaan useammassa kuin yhdessä korkeudessa tai kahdesti samassa korkeudessa. Luokassa 1 avustaja 
sallittu.
- Osallistujilta vaaditaan seurajäsenyys.
- Lähtömaksu 5e Kurikan Ratsastajien jäseniltä ja Latva-Nikkolan tallin asukkailta, muilta 10e. Jälki-
ilmoittautuminen +5e.
- Palkintoina ruusukkeet.
- Vastuuhenkilö Maria Rikala, p. 0405097931.
Tervetuloa!

Kilpailujen kulukorvausten hakeminen

Muista hakea kilpailujen kulukorvausta vuoden loppuun mennessä! Kurikan Ratsastajat maksaa takaisin A- 
tai D-kilpailulisenssin niille seuraa edustaville jäsenille, jotka ovat kauden aikana vähintään kahdesti 
saavuttaneet hyväksytyn tuloksen kyseistä lisenssiä edellyttävästä luokasta. A-luvasta korvataan D-luvan 
osuus, jos ratsastajalla on riittävät tulokset 2-tasolta mutta ei 3-5-tasolta.

Lisäksi ratsastajille korvataan lähtömaksut niistä 2-3-tason rankingpisteluokista, joissa he ovat sijoittuneet 
sekä KuRatin joukkueeseen kuuluneille ratsukoille myös joukkumestaruusluokista. Kilpailujen kulukorvauksia
haetaan lomakkeella http://www.kurikanratsastajat.net/lomakkeet/kisakorvaushakemus.pdf
Korvauksen myöntäminen edellyttää vähintään kolmea kökkärastia ja yhdelle ratsastajalle maksetaan 
korvausta enintään 250 euroa. Lomakkeet toimitetaan Mapelle 31.12. mennessä joko paperilla Maria Rikala,
Jyräntie 128, 61300 Kurikka tai sähköisesti maria.rikala@netikka.fi. 

http://www.kurikanratsastajat.net/lomakkeet/kisakorvaushakemus.pdf


Pikkujouluissa palkittiin ansioituneita

Kurikan Ratsastajien pikkujoulua vietettiin 30.11. Jowimassa. Pikkujouluissa palkittiin kauden aikana 
menestyneitä ratsastajia ja ansioituneita talkoolaisia. Janni Yli-Vainio sai SRL:n pronssisen ansiomerkin.

Seuramestaruusmitalistit
Esteratsastus, juniorit:
1) Iida Yli-Nisula – Visar, 2) Sara Pitkämö – Skuter, 3) Marleena Komppa – Claudia
Esteratsastus, seniorit: 
1) Eerika Mäki-Paavola – Leafhills Aiden, 2) Jatta Vettenranta – Karpenteri, 3) Satu Ritari – Aztek
Kouluratsastus, juniorit:
1) Marleena Komppa – Claudia, 2) Martta Oja-Nisula – Okey, 3) Iida Yli-Nisula – Visar
Kouluratsastus, seniorit:
1) Maria Rikala – Okey, 2) Marja Rinta-Risku – Quinton, 3) Elina Rouhiainen – Torasen Resavuu

Arvokilpailuissa menestyneet
Iida Yli-Nisula – Visar, kenttäratsastuksen aluemestaruuskulta (ponit ja nuoret hevoset), esteratsastuksen 
taitomestaruushopea (ponit ja juniorit) 
Martta Oja-Nisula – Okey, esteratsastuksen taitomestaruus (ponit ja juniorit)
Eerika Mäki-Paavola – Leafhills Aiden, esteratsastuksen ponibreeders voitto

Muut palkinnot
Vuoden hevonen: Visar
Vuoden talkoolainen: Hanna Lohikoski
Vuoden talkoojunnu: Aada Peurala
Vuoden verryttelyvalvoja: Janni Yli-Vainio
Vuoden kannustaja: Tiina Ahola

Hallitukseen muutoksia

Kurikan Ratsastajien hallituksesta ovat jääneet pois Janni Yli-Vainio ja Hanna Lohikoski. Varajäsenistä Elina 
Mäki-Opas on tullut syksyllä mukaan hallitukseen, että kokoonpano pysyy sääntöjen mukaisena. 
Hallitukseen kuuluvat edelleen puheenjohtaja Maria Rikala, Anne-Mari Kalemaa, Eveliina Luomala, Anna 
Oja-Nisula ja Elina Rouhiainen. Varajäsenenä jatkaa Minna Kivimäki. 

Ensi vuoden jäsenlaskut

Ensimmäiset jäsenlaskut lähtevät liitosta heti vuoden vaihduttua. Laskut tulevat automaattisesti kaikille 
vuonna 2019 jäsenmaksunsa maksaneille (mikäli et ole erikseen ilmoittanut seuralle, että haluat päättää 
jäsenyyden).  

Tarkista laskulta, että seura ja jäsenlaji ovat oikein. Jos lasku on virheellinen, ole yhteydessä jäsensihteeriin 
ennen maksamista (posti@kurikanratsastajat.net). Älä maksa virheellistä laskua. Muista käyttää 
maksuviitettä. 

Jäsenmaksut vuonna 2020
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,-



Jäsenmaksun voi jatkossa maksaa e-laskuna

Ensi vuoden jäsenmaksulaskun yhteudessä kannattaa tilata e-lasku, jotta seuraavina vuosina lasku tulee 
sähköisesti. E-lasku helpottaa laskun maksamista ja samalla seura säästää pitkän pennin postimaksuissa. SRL
tiedottaa asiasta liiton nettisivuilla sekä Hippos-lehdissä 7/2019 ja 1/2020.

Käytännössä ensi vuoden aikana lähtevät laskut tulevat postissa kuten ennenkin ja jos jäsen laskua 
maksaessaan hyväksyy e-laskun, menee lasku sen jälkeen tulevina vuosina e-laskuna. Näin otat käyttöön 
Suomen Ratsastajainliitto ry:n kätevän ja turvallisen e-laskun maksaessasi ratsastusseurasi jäsenmaksua:

• Kirjaudu verkkopankkiisi ja etsi valikoista kohta "E-lasku", "E-laskusopimukset" tai "Uusi E-lasku" (tai 
vastaava) ja klikkaa sitä.

• Valitse laskuttajaluettelosta Suomen Ratsastajainliitto ry.
• Syötä tunnistetietona viitenumero laskustasi (tai seuraa verkkopankkisi ohjeita).
• Saat jatkossa e-laskut suoraan verkkopankkiisi, jossa sinun tarvitsee tarkistaa ja hyväksyä laskua 

yhdellä klikkauksella.
• Vinkki! Halutessasi voit liittää e-laskun automaattiseen maksamiseen, jolloin pankki veloittaa laskun 

summan automaattisesti laskun eräpäivänä.

Lisävakuutus maksetaan jatkossa lisenssikaupassa

Vapaaehtoinen lisävakuutus maksetaan jatkossa liiton lisenssikaupassa eli laskua ei toimiteta korttisaatteen 
mukana, kuten tähän asti. Jotta lisenssikaupan osto onnistuu, jäsenellä täytyy olla henkilötunnus Sensessä. 
Oston siirryttyä kokonaan lisenssikauppaan myös lisävakuutuksen vakuutuskausi muuttuu siten, että tänä 
vuonna maksettu vakuutus on voimassa tammikuun 2020 loppuun (aiemmin ollut maaliskuun loppuun).

Uusi Kipa käyttöön vuodenvaihteessa

Uusi KIPA otetaan käyttöön 2.1. – kaikilla niillä ominaisuuksilla, jotka siihen on ehditty tehdä, ja kaikissa 
lajeissa. Alkumatkan viivästyksestä johtuen ihan kaikki ominaisuudet eivät ole käytössä. Vanha Kipa 
sulkeutuu 13.1.

Aikataulua tulevaan
• 1.1.2020 Uutta KIPAa päivitetään, joka saattaa aiheuttaa lyhyitä katkoksia palvelussa.
• 2.1.2020 alkaen voi ryhtyä maksamaan hevosmaksuja (ohjeet Kipassa).
• 7.1.2020 alkaen voi alkaa maksamaan myös hevosten vuosimaksua 200€ - tallit ja ratsastuskoulut
• Vanhaan tapaan 2019 kisaluvat ja vuosimaksut ovat voimassa 15.2.2020 asti

Muistilista
• Maksuhistoria: Kerää kaikki tarvitsemasi maksuhistoria vanhasta KIPAsta talteen. Maksuhistoriaa ei siirretä
eikä talleteta mihinkään. Vanhan KIPAN sulkeutumisen jälkeen näitä tietoja on mahdoton palauttaa.
• Hevosten vuosimaksu: Vain uuteen KIPAan, maksut eivät siirry vanhasta KIPAsta uuteen. Ratsastajan 
kilpailuluvat Lisenssikaupasta kuten ennenkin.
• Tulokset: Kaikki tulokset siirretään uuteen Datalake -ratkaisuun, joka aukeaa huhti-toukokuussa. Tästä 
syntyy muutaman kuukauden jakso, jolloin tuloshistoria ei ole käytettävissä.
• Uusi Kipa: Käyttöoikeudet periytyvät vanhasta KIPASta uuteen KIPAAN. Käyttäjätunnus on joko 
jäsennumerosi tai sähköpostiosoitteesi (jäsenrekisterissä oleva). Ensimmäisellä kerralla pyydä uusi salasana,
vanha salasanasi ei toimi.
• Uusi Kipa tulee päivittymään alkuaikoina tiheään tahtiin, koska uusia ominaisuuksia lisätään sitä mukaa, 
kun ne valmistuvat ja ne saadaan testattua.

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2020!


