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Aika vaikuttaa

Jäsentiedotteiden suhteen viime vuosi on ollut aika hiljaista, kun kömmelihanke ja muut kiireet ovat 
haitanneet niiden kokoamista. Toivotaan, että tilanne paranee tänä vuonna. Facebookissa ja Instagramissa 
tiedotus on toki hoitunut tuttuun tapaan. Alkaneen vuoden suunnitelmissa on ainakin hevosten match 
show toukokuussa, 2-tason estekisat heinäkuussa, 1-tason este- ja koulukisoja pitkin kesää Myllykylässä. 
Talviaikaan on tarkoitus pitää muutamat harjoituskisat ja rataharjoitukset Kauppilan maneesissa.

Tämän vuoden toiminta alkoi Ensiapu 2 -kurssilla, joka pidettiin Seinäjoella viime viikonloppuna. Seuraavaksi 
kokoonnutaan 24.2. Kurikan Ratsastajien sääntömääräiseen vuosikokoukseen, jossa päätetään muun 
alkaneen vuoden toimintasuunnitelmasta ja seuran hallituksesta. Nyt on siis mitä parhain aika vaikuttaa 
seuratoimintaan. Oman toiminnan ulkopuolelta mainittakoon SRL Pohjanmaan 2.2. Ilmajoella järjestämä 
sääntökoulutus, jota lämpimästi suosittelemme kaikille kilpailutoimintaan osallistuville. 

:) Mape

Kurikan Ratsastajien vuosikokous

Kurikan Ratsastajien vuosikokous pidetään sunnuntaina 24.2. klo 18 alkaen Kurikassa. Tarkempi paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan hallitus seuraavalle 
kaudelle. Erovuorossa ovat Maria Rikala (käytettävissä), Anna Oja-Nisula (käytettävissä), Tuija Takamäki (ei 
käytettävissä) ja Janni Yli-Vainio (käytettävissä) sekä varajäsenistä Tiina Ahola (käytettävissä). 
Kokousmateriaalit julkaistaan seuran nettisivuilla kokousviikolla.

Vuosikokous on myös loistava mahdollisuus päästä vaikuttamaan seuran toimintaan, joten kaikki 
kynnellekykenevät paikalle! Jos sinulla on kiinnostusta järjestötoimintaan, tai jopa hallituspaikkaan, niin 
lisätietoa saa nykyiseltä hallitukselta. Kokouskaffeet keitellähän ja nisuakin on tarjolla. Tervetuloa mukaan!

Sääntökoulutus ja tehoviikonloppu Ilmajoella

SRL Pohjanmaan tämän vuoden sääntökoulutus järjestetään lauantaina 2.2. klo 9-12 SEDUn tiloissa 
Ilmajoentie 525, Ilmajoki. Kouluttajina Jonna Potila (koulu) sekä Anu Tuomi (este, kenttä).

Ilmoittautumiset viimeistään 27.1. https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/saantokoulutus-ilmajoki/
Koulutuksen hinta on 15€, sisältää aamupäiväkahvi/tee ja sämpylä. Ilmoita mahdollisista 
erityisruokavaliosta. Lounas (klo 12-13.30), 10€/henkilö, maksetaan etukäteen ilmoittautumisen 
yhteydessä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille kilpailusääntöjen sitomille henkilöille. Sitä suositellaan erityisesti kaikille 
ratsastajille, jotka edustavat seuraa kilpailuissa millä tahansa tasolla. Alle 15-vuotiaille kilpailijoille huoltaja 
mukaan! Koulutukseen voivat osallistua kaikki muutkin kiinnostuneet.

Ilmajoen tehoviikonlopussa järjestetään myös ratsastajan ravinto -luento la 2.2. klo 13.30-15, 
estetuomareiden, ratamestareiden ja stewardien lisenssikoulutus su 3.2. klo 9-16 ja kilpailujärjestäjien 
koulutus su 3.2. klo 13-15.  Lisätietoja ja ilmoittautuminen SRL:n kalenterissa www.ratsastus.fi.



Jäsenlaskut tulevat alkuvuodesta

SRL:n syyskokous hyväksyi jäsenmaksuihin kahden euron korotuksen. KuRatin osuus (4e) pysyy ennallaan, 
joten jäsenmaksut nousevat vain kahdella eurolla. Kannatusjäsenen jäsenmaksu pysyy ennallaan.

Jäsenmaksut 2019
Täysjäsen: seniori 58 euroa, juniori 51 euroa (kaikki jäsenedut)
Perhejäsen: seniori 32 euroa, juniori 28,50 euroa (Ei Hipposta eikä toimihenkilöoikeutta)
Kannatusjäsen: 15 euroa (seuran omia etuja, mm. jäsentiedotteet, kentän ja kaluston vapaa käyttö, 
osallistumisoikeus seuraan järjestämiin retkiin, kokouksiin ja muihin tapahtumiin)

Jäsenlaskut lähtivät liitosta tammikuun alussa ja ensimmäiset laskut ovat jo ehtineet perille asti. Laskuista ei 
lähetetä muistutuksia, joten maksamaton lasku tarkoittaa sitä, että jäsenyys ei ole voimassa. Jos haluat 
jatkaa jäsenenä, mutta hukkaat laskun tai et ole saanut sitä, pyydä uusi lasku jäsensihteeriltä.

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, että maksu kohdistuu oikein. Jäsenkortti lähetetään maaliskuun lopulla ilmestyvän Hippos-
lehden mukana alkuvuodesta jäsenmaksunsa maksaneille. Jos maksat jäsenmaksusi vasta myöhemmin, 
kortti tulee parin viikon sisällä maksusta.

Jäsenten on mahdollista ottaa jäsenetuvakuutusta laajempi vakuutusturva 12 euron lisämaksusta. 
Vapaaehtoisesta lisävakuutuksesta tulee erillinen lasku jäsenkortin mukana. Lisävakuutusta ei voi maksaa 
jäsenmaksulaskulla. Edellisenä vuonna lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa 
maaliskuun loppuun asti edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelle 2019 on maksettu eräpäivään mennessä.

Kilpailulisenssit lunastetaan verkko-ostolla

Kaikkien tasojen kilpailuluvat siirtyivät viime vuonna verkko-ostoon osoitteeseen www.ratsastus.fi. Luvat 
päivittyvät Kipaan vasta kun myös kuluvan vuoden jäsenmaksu on maksettu. Jos kilpailuluvan teko ei 
onnistu, varmista jäsensihteeriltä, että henkilötunnuksesi ja sähköpostiosoitteesi löytyvät jäsenrekisteristä. 
Kilpailulupa on vuosikohtainen, eli se tulee tehdä joka vuosi uudestaan.

Kilpailulupien hinnat
Kansainvälinen A-kilpailulupa 320,- (este, kenttä, koulu)
Kansainvälinen B-kilpailulupa 210,- (muut lajit)
A-kilpailulupa 150,-
B-kilpailulupa 60,-
C-kilpailulupa 50,- (yhteen nimettyyn 3-5 –tason kilpailuun / kv-kilpailuun)
D-kilpailulupa 30,-
E-kilpailulupa lisävakuutuksella 20,-
E-kilpailulupa 10,-

Hevosen vuosimaksu on edelleen 40 euroa. Se maksetaan Kipassa verkkomaksuna, jos hevosella kilpaillaan 
2-5-tasolla. 

Valmennuksia Kurikassa

Kauppilan maneesissa järjestetään säännöllisesti Susanna Kuparin kouluvalmennuksia ja Kati Mallatin este- 
ja kouluvalmennuksia. Susannan valmennukset pidetään aina parillisten viikkojen tiistaina, Katin 
valmennukset pääasiassa parittomilla viikoilla keskiviikkoisin. Kaikentasoiset ratsukot tervetulleita! Minna 
Kemppaisen kouluvalmennuksia pidetään kerran kuukaudessa kahden päivän ajan. Lisätietoja Facebookista 



Valmennukset Kauppilassa -ryhmästä sekä Susannan ja Minnan valmennuksista Mapelta ja Katin 
valmennuksista Annalta.

KuRat maksaa aluecupin seuramaksun

Kurikan Ratsastajat maksaa Pohjanmaan aluecupeista useamman ratsukon osallistumismaksun, eli kaikki 
halukkaat voivat osallistua este- ja kouluratsastuksen aluecupeihin. Huomioikaa, että cupeihin pitää 
ilmoittautua erikseen Maija Pellikalle sähköpostitse, ohjeet ja säännöt julkaistaan Pohjanmaan aluejaoston 
nettisivulla.

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri

22.1. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Kauppila
26.-27.1. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
30.1. Kati Mallatin este- ja kouluvalmennus, Kauppila
2.2. Matkaratsastuksen 3-tason kilpailut, Isojoki
2.-3.2. SRL Pohjanmaan tehoviikonloppu, Ilmajoki
5.2. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Kauppila
8.-9.2. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Pietarsaari
9.-10.2. Anna Kärkkäisen este- ja kouluvalmennus, Seinäjoki
16.2. Kouluratsastuksen 1-tason kilpailut, Jalasjärvi
16.-17.2. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
19.2. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Kauppila
23.2. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (sh-cup 1)
23.-24.2. Minna Kemppaisen kouluvalmennus, Kauppila
24.2. KuRat vuosikokous, Kurikka
2.-3.3. Kouluratsastuksen aluevalmennus, Seinäjoki
2.-3.3. Anna Kärkkäisen este- ja kouluvalmennus, Seinäjoki
5.3. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Kauppila
9.3. Harjotusestekisat, Kauppila
10.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki (hallimestaruus)
16.-17.3. Minna Kemppaisen kouluvalmennus, Kauppila
19.3. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Kauppila
23.-24.3. Este- ja kenttäratsastuksen aluevalmennus, Myrkky
30.3. Kouluratsastuksen 2-tason kilpailut, Ilmajoki (hallimestaruus ponit, sh)
31.3. Esteratsastuksen 2-tason kilpailut, Seinäjoki
2.4. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Kauppila
13.4. Matkaratsastuksen 3-tason kilpailut, Isojoki
13.-14.4. Esteratsastuksen 3-tason kilpailut, Myrkky (aluecup 1, talent-cup)
16.4. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Kauppila
19.4. Esteratsastuksen 1-tason kilpailut, Jalasjärvi
19.-20.4. Minna Kemppaisen kouluvalmennus, Kauppila
21.-22.4. Anna Kärkkäisen este- ja kouluvalmennus, Seinäjoki
27.4. Harjotusestekisat, Kauppila
30.4. Susanna Kuparin kouluvalmennus, Kauppila

Pirteitä pakkaspäiviä!


