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Hyvää alkanutta vuotta!

Nyt voi hyvällä syyllä todeta, että uusi vuosi ja uudet kujeet. SRL avaa Kipaan seurakilpailukalenterin ja 
jatkossa seurat voivat laittaa sinne myös seurakilpailukutsut ja ottaa kisoihin ilmoittautumisia Kipan kautta. 
Seurakisoihin ilmoittautuminen Kipassa edellyttää, että ratsastaja hankkii maksuttoman 
seurakilpailulisenssin (ellei hänellä ole muita kilpailulisenssejä). Ohjeita on tullut jäsenten sähköpostiin ja 
lisää tietoa on tässä tiedotteessa ja SRL:n sivuilla.

Kurikan Ratsastajien seurakilpailut todennäköisesti lisätään Kipaan kutsun muodossa mutta 
ilmoittautumiset otetaan ainakin alkuvaiheessa tuttuun tapaan sähköpostitse. Silloin uutta 
seurakilpailulisenssiä ei tarvita KuRatin kisoihin ilmoittautumiseen. Muiden seurojen kilpailuissa se voi 
kuitenkin olla tarpeellinen. Muistakaa tutustua myös sääntömuutoksiin ja tarvittaessa ilmoittautua 
sääntökoulutuksiin.

Ja kilpailuista puheen ollen, KuRat järjestää kesällä mm. Pohjanmaan alueen aikuismestaruudet. 
Mestaruuskisa on osa yhdessä Kurikan Hevosystävien kanssa järjestettävää isompaa hevostapahtumaa, 
johon kuuluu myös hevosten uintikisa. Näistä kuvioista lisää myöhemmin, mutta kalenteriin kannattaa jo 
merkitä tapahtumapäivä 8.7.

:) Mape

ps. Kisaajat, Pohjanmaan alueen alustava aluekilpailukalenteri on julkaistu, katso 
http://www.ratsastus.fi/pohjanmaa

Vuosikokous lähestyy, hallitukseen tarvitaan uusia jäseniä

Kurikan Ratsastajien vuosikokous järjestetään maalis-huhtikuussa. Kokouksen esityslistalla on muun muassa 
toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely sekä uuden hallituksen valitseminen. Erovuoroisia ovat 
Henna Rankila (ei käytettävissä), Sirja Koski-Laulaja ja Hanna Lohikoski sekä vuosittain valittava 
puheenjohtaja. Hallitukseen tarvitaan siis ainakin yksi uusi jäsen, joten toivottavasti innokkaita löytyy 
vuosikokouksessa. Kiinnostuneet voivat kysellä lisätietoja nykyisiltä hallituksen jäseniltä. 
Vuosikokousmateriaalit päivitetään nettisivuille ennen kokousta ja kokouspäivä ilmoitetaan heti, kun 
ajankohta on varmistunut.

Ehdota Vuoden Parhaita!

Vuosikokous voidaan järjestää vasta maalis-huhtikuun aikana, joten vielä ehtii ehdottaa Vuoden Parhaita! 
Vuoden Parhaat palkitaan siis vuosikokouksessa. Ehdota viime vuoden aikana ansioituneita jäseniä 
palkittavaksi seuran sähköpostiin 15.2.2012 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.



Jäsenmaksut 2012

SRL nosti täysjäsenten jäsenmaksuja viidellä eurolla ja perhejäsenten jäsenmaksuja 2,50 eurolla, joten myös 
KuRatin jäsenmaksut nousivat saman verran. KuRatin osuus jäsenmaksuista pysyi ennallaan, samoin 
kannatusjäsenen jäsenmaksu. Jäsenmaksut vuonna 2012:

• Täysjäsen seniori 49,- (SRL 45,- + KuRat 4,-)
• Täysjäsen juniori 44,- (SRL 40,- + KuRat 4,-)
• Perhejäsen seniori 26,50 (SRL 22,50 + KuRat 4,-)
• Perhejäsen juniori 24,- (SRL 20,- + KuRat 4,-)
• Kannatusjäsen 15,-

Lue lisää  nettisivuilta http://kurikanratsastajat.net/jaseneksi.html

Vuoden 2012 alue- ja kansalliset 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 seuran sähköpostiin. 
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.

Sääntömuutoksia ja sääntökoulutuksia

Kilpailevat ratsastajat, tutustukaa ennen kauden alkua koulu- ja esteratsastuksen sääntömuutoksiin. 
Muutokset on koottu SRL:n sivuille:
http://www.ratsastus.fi/jaostotiedotteita/101/0/kouluratsastussaantoihin_muutoksia
http://www.ratsastus.fi/jaostotiedotteita/101/0/esteratsastussaantoihin_muutoksia

Ilmajoen Ratsastajat järjestää kaikille avoimen sääntökoulutuksen  torstaina 2.2. klo 18 Ilmajoki-hallissa. 
Kouluttajana toimii Anu Tuomi. Koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa alueluvan sääntökoe. IR-jäsenille 
maksuton, muille hinta 5e. Tiedustelut ja ilmoittautumiset anu.tuomi@netikka.fi.

Myös KuRat järjestää tarvittaessa kevään aikana sääntökoulutuksen, jossa on mahdollisuus suorittaa 
alueluvan sääntökoe. Koulutukseen voivat ilmoittautua myös muut kiinnostuneet päivittämään 
sääntötuntemustaan. Koulutustarpeen kartoittamiseksi mahdollisia osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 
seuran sähköpostiin posti@kurikanratsastajat.net 29.2. mennessä.

Seurakilpailut mukaan Kipaan

Seurakilpailukutsuja voi pian ilmoittaa Kipassa. Kipaan avataan seurakilpailukalenteri, johon seurat voivat 
Kipa-tunnuksillaan lisätä kutsuja. Kipan käyttöohjeita päivitetään seurakilpailujen osalta, mutta 



toimintaperiaate on alue- ja kansalliselta puolelta tuttu. Näistä poiketen maksupalvelu ei ole käytössä 
seurakilpailuissa, eli maksuja eikä palkintoja makseta Kipan kautta. Myöskään 2 €:n starttimaksua ei peritä.

Seurakilpailut voidaan julkaista kipassa seuraavin vaihtoehdoin:
• Kipaan laitetaan vain kisan päivämäärä, paikkakunta ja seura. Kutsu julkaistaan ko. seuran omilla 

sivuilla. Seurakilpailulisenssiä EI tarvita.
• Kipaan laitetaan päivämäärä, paikkakunta ja seura sekä kutsu liitetiedostona (jolloin 

ilmoittautumiset otetaan vastaan edelleen perinteisesti esim. puhelimitse/sähköpostilla). 
Seurakilpailulisenssiä EI tarvita.

• Aktiivisena kutsuna, jonka kautta ilmoittaudutaan, ja josta voidaan siirtää kilpailutiedot Equipeen. 
Ilmoittautumistoiminnon käytön edellytyksenä on, että kilpailijat ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja 
heillä on Kipassa näkyvissä ilmainen seurakilpailulisenssi (tai alue- tai kansallinen lisenssi, molempia 
ei tarvita). Ratsun tulee myös löytyä Kipasta, mutta vuosimaksua ei edellytetä.

Voidakseen ilmoittautua Kipan kautta seurakilpailuihin ratsastaja tarvitsee maksuttoman 
seurakilpailulisenssin. Seurakilpailulisenssi tilataan netistä, lue huolellisesti ohjeet SRL:n sivuilta 
http://www.ratsastus.fi/kilpailut/kilpailuluvat/ratsastajan_kilpailuluvat. HUOM! Mikäli aiot lunastaa alue- 
tai kansallisen lisenssin vuonna 2012, et tarvitse erillistä seuralisenssiä.

Hevosen vaihtoehtoishoidot -koulutus Jalasjärvellä

Hevosen vaihtoehtoishoidot -koulutus tiistaina 31.1. klo 17.30 Nuorisoseurantalo Harjulassa Jalasjärvellä 
(os. Hulkontie 10, 61710 Pentinmäki, Jalasjärven maneesin vieressä. Kouluttajana eläinrefleksologi Marika 
Kuoppala, www.maipro.fi. Koulutuksen sisältö: homeopatia, refleksologia, led-valohoito, kasvilääkintä. 
Tilaisuus päättyy viimeistään klo 21.00. Koulutus on maksuton. Kahvitarjoilu.

Koulutuksen järjestää Sedu Aikuiskoulutus ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa/ Etelä-Pohjanmaan hevosalan 
koulutushanke (HeKo). Ilmoittautuminen pe 27.1. mennessä Susanna Hakkarainen 040-868 2657, 
susanna.hakkarainen@sedu.fi tai Nanne Korpivaara 040-161 2552, nanne.korpivaara@proagria.fi.

Estetuomarikoulutus uusille tuomareille

Pohjanmaan Ratsastusjaosto järjestää estetuomarikoulutuksen 31.3.-1.4. Paikka on vielä avoin. Kouluttajana 
toimii Anu Tuomi. Koulutus on tarkoitettu uusille estetuomareille ja se antaa oikeuden harjoittelun jälkeen 
anoa estetuomarioikeudet. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.

Kurssille on tuotava mukanaan kilpailusääntöjen yleinen osa ja esteosa (KS I ja III). Säännöt voi ladata SRL:n 
nettisivuilta materiaalisalkusta. Niihin etukäteen tutustuminen on suotavaa. Kurssille osallistujan alaikäraja 
18v. Osallistujilta toivotaan kokemusta kilpailutoiminnasta.

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 sekä aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan.
Lisätietoja ja hakuohjeet osoitteessa: www.seuratuki.fi. Jos keksit KuRatille hyvän hankkeen seuratoiminnan 
kehittämiseksi, ehdota sitä johtokunnalle!



Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

31.1. Hevosen vaihtoehtoishoidot, Jalasjärvi
2.2. Sääntö- ja aluelupakoulutus, Ilmajoki
4.2. Estetuomarien, ratamestarien ja stewardien lisenssikoulutus, Seinäjoki
4.-5.2. Esteratsastuksen aluevalmennus, Kauhajoki
5.2. IV- ja IVK-koulutuomarien lisenssikoulutus ja skaalantarkistus, Mustasaari/Vaasa
12.2. Esteratsastuksen seurakilpailut, Ilmajoki
17.-18.2. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Vaasa
18.-19.2. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
19.2. Hiihtoratsastuskilpailut, Jalasjärvi
24.-25.2. Esteratsastuksen aluevalmennus, Lehtimäki
4.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (halli, aluecup 1)
10.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (halli, vahvistamatta)
10.3. Kouluratsastuskisat, Jalasjärvi
16.-17.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Alavus
17.-18.3. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Uusikaarlepyy
24.3. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (halli)
25.3. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Ilmajoki (hallimestaruus po, sh)
31.3.-1.4. Estetuomarikurssi, paikka avoin
5.-6.4. Kouluratsastuksen aluevalmennus, paikka avoin
6.4. Kouluratsastuksen seurakilpailut, Lapua
8.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Pietarsaari (halli)
14.4. Kouluratsastuksen aluekilpailut, Uusikaarlepyy (hallimestaruus nh, jun, sen? vahvistamatta)
15.4. Esteratsastuksen aluekilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
15.4. Esteratsastuskilpailut, Jalasjärvi
20.-22.4. Esteratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
28.-29.4. Kenttäratsastuksen aluevalmennus, Ypäjä
29.4. Esteratsastuksen seurakilpailut, Myrkky (halli, aluecup 2, sh-cup 1)

Aurinkoisia pakkaspäiviä!


