
Jäsenkirje joulukuu 2022

Tervehdys! Tässä SRL Itä-Suomen aluejaoston jäsenkirje alueen seurojen jäsenille sekä

jäsentalleille.

Jäsenasiat

Vuodenvaihteeseen liittyviä ajankohtaisia asioita seurajäsenyyksiin liittyen:

● Uudet jäsenet voivat liittyä ratsastusseuran jäseneksi joko https://liity.ratsastus.fi/

-lomakkeen kautta tai ratsastusseurojen omien sivujen kautta.

● Mikäli seuran jäsen haluaa päättää jäsenyytensä kokonaan tai on vaihtamassa seuraa, siitä

tulee ilmoittaa seuran jäsensihteerille, joka päättää jäsenyyden. Näin vältytään

tuplajäsenyyksiltä ja turhilta laskuilta. Muutkin seurajäsenyyteen liittyvät muutospyynnöt ja

kysymykset kannattaa osoittaa kyseisen seuran jäsensihteerille.

● Jokaisella seuraan kuuluvalla perheenjäsenellä olisi hyvä olla jäsenrekisterissä oma

sähköpostiosoite, sillä Jäsenhuoneeseen (https://oma.ratsastus.fi/) kirjautuminen ei onnistu,

mikäli sama osoite on rekisterissä useammalla henkilöllä. Myöskään kilpailulupien tekeminen

ei tällöin onnistu.

● Lapselle voi lisätä myös huoltajan sähköpostiosoitteen, jolloin esimerkiksi seuran lähettämät

tiedotteet tulevat molemmille.

● Jäsenmaksulaskut muodostuvat maanantaina 2.1. Jäsenhuoneeseen, josta ne ovat heti

maksettavissa. Jäsenhuoneeseen pääsee kirjautumaan osoitteessa https://oma.ratsastus.fi/.

● Kun maksat jäsenmaksulaskun Jäsenhuoneen kautta verkkomaksuna viimeistään torstaina

12.1., siitä ei lähde paperilaskua, mikä säästää sekä luontoa että seurasi postimaksukuluja.

Maksamalla jäsenlaskusi 12.1 mennessä Jäsenhuoneessa osallistut myös HIHS- tai

Hevoset-messujen lippujen arvontaan! Paperilaskut muodostuvat vain niille jäsenille, jotka

eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan Jäsenhuoneessa, ja paperilaskut saapuvat vasta

tammikuun puolivälin jälkeen.

● Maksamalla jäsenmaksulaskun eräpäivään mennessä pidät huolta siitä, että vakuutuksesi

pysyy katkeamattomasti voimassaolevana myös vuonna 2023.

● Jäsenhuoneessa on myös paljon muita seuran jäsenille tarkoitettuja etuja, jotka tulevat

voimaan, kun jäsenmaksu on maksettu. Tammikuussa jäsenetuna on 25% alennus

Hööks-liikkeisiin!
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Kilpailulisenssit

Kilpailuluvat vuodelle 2023 voit maksaa Kipassa https://kipa.ratsastus.fi/ sen jälkeen, kun olet ensiksi

maksanut jäsenmaksusi. Jäsenhuoneen kautta maksetut jäsenyydet aktivoituvat Kipaan lähes

välittömästi, paperilaskujen osalta voi olla pientä viivettä. Seuran vaihtajat - olkaa erityisen tarkkoja

siitä, että olette maksaneet uuden seuran jäsenyyden ja uuden seuran kilpailuluvan ennen

ensimmäisiin kisoihin ilmoittautumista!

Toimihenkilökoulutukset sekä muut koulutukset ja tapahtumat

Vuonna 2023 Itä-Suomen alueella järjestetään useita koulutuksia ja tapahtumia. Tarkennamme

päivämäärät mahdollisimman pian. Seuraa ilmoittelua Itiksen somessa ja sekä muista käydä

vilkaisemassa SRL:n tapahtumakalenteria (https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/)

● 4.2.2023 hevoskerhonohjaajien koulutus Rautalammilla (live)

○ hevoskerhonohjaajien koulutuksia on myös mahdollista järjestää missä tahansa

muuallakin, missä on tarvetta - ottakaa yhteyttä Piia Nissiseen piia@histamiini.fi,

mikäli seudullanne on tarvetta kyseiselle koulutukselle!

● 11.2.2023 – 12.2.2023 Estetuomarikurssi, Kuopio (live)

● Lisenssikoulutukset: estetuomari (etä), stewardi (etä), ratamestari (etä), estetaitotuomari

(live)

● Ratamestarikurssi (live)

● Estetaitotuomarikurssi (live)

● Nuorten hevosten suorituskykytuomarikoulutus (live)

● Equipe/Kipa-koulutus (live)

● Sääntökoulutus kilpailijoille (etä)

● Lisäksi SRL:n tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen järjestää alueen jäsentalleille

tallikohtaamisia Teamsin kautta keskiviikkoina 22.2.2023, 24.5.2023, 20.9.2023 ja 22.11.2023

klo 10-11.20, kutsut näihin kohtaamisiin tulee jäsentalleille sähköpostitse.

Harrastetiimin haku on auki!

Harrastetiimi on aikuisten oma tiimi, joka osallistuu erityisesti alueen aikuisharrastajille suunnattujen

tapahtumien sekä harrastetoiminnan järjestämiseen. Harrastetiimi siis on vastapainoa

kilpailutoiminnalle. Harrastetiimillä ei nutturat kiristä päätä, vaan toiminta on mukavaa yhteistä

puuhaa. Jos tunnistit itsesi rennoksi, ideoivaksi ja innostuvaksi aikuiseksi, voit olla yhteydessä

harrastetiimin vetäjään Piia Nissiseen (piia@histamiini.fi) tai hakea mukaan lomakkeella:

https://tinyurl.com/ut5ea54h

Olethan huomannut myös viimeaikaiset SRL:n tiedotteet, mm.

● Ratsastusseuran jäsenyys 2023

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/ratsastusseuran-jasenyys-2023/

● Uutiskirje seuratoimijoille 16.12.2022

https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/24128/uutiskirje_seuratoimijoille_16_12_2022.pdf

● Ratsastuksen viikkotiedote 19.12.2022

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/ratsastuksen-viikkotiedote-19.12/
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● Ratsastajainliiton hallituksen 15.12. päätöksiä

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/ratsastajainliiton-hallituksen-15.12-paatoksia/

Alueen tulevat mestaruuskilpailut (kisakutsut: https://kipa.ratsastus.fi/, mestaruussäännöt:

https://www.ratsastus.fi/alueet/ita-suomi/):

● 18-19.03.2023 alueen hallimestaruus / esteratsastus, Ratsastuskeskus Lupis oy, Kiuruvesi

● 22.04.2023 alueen hallimestaruus / kouluratsastus, Siilin Ratsastajat ry, Siilinjärvi

● 13-14.05.2023 alueen aikuisratsastajien mestaruus, Talent Cup -aluekarsinnat / esteratsastus,

Kuopion Ratsastajat ry, Kuopio

● 20-21.05.2023 alueen aikuisratsastajien mestaruus, Talent Cup -aluekarsinnat /

kouluratsastus, Kuopion Ratsastajat ry, Kuopio

● 03.09.2023 alueen seurojen välinen joukkuemestaruus / kouluratsastus, Kuopion Ratsastajat

ry, Kuopio

● 10.09.2023 alueen seurojen välinen joukkuemestaruus / esteratsastus, Kuopion Ratsastajat

ry, Kuopio

● 17.09.2023 aluemestaruus / esteratsastus, Tahkon Maneesi oy, Tahko

● 23.09.2023 aluemestaruus / kouluratsastus, Tahkon Maneesi oy, Tahko

● 07.10.2023 alueen tuntiratsastajien mestaruus / esteratsastus, Suonenjoen Vasama Riders ry,

Suonenjoki

● 08.10.2023 alueen tuntiratsastajien mestaruus / kouluratsastus, Suonenjoen Vasama Riders

ry, Suonenjoki

● päivämäärä/järjestäjä auki:

○ aluemestaruus, alueen tuntiratsastajien mestaruus ja alueen aikuisratsastajien

mestaruus / kenttäratsastus

○ alueen seurojen välinen joukkuemestaruus / kenttäratsastus

Itä-Suomen alueen nettisivut löydät täältä: https://www.ratsastus.fi/alueet/ita-suomi/.

Sivuilta löytyy mm. kokousmuistiinpanot, aluemestaruussäännöt, nuorten tiimi, harrastetiimi, seura-

ja harrastetukien haku (https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/seura-ja-harrastetuki/) ja

kilpailutuet jne.

Aluejaoston tiedotteet ja ajankohtaiset asiat löytyvät Facebookista sivulta Itis Aluejaosto ja

ryhmästä SRL Itä-Suomi, sekä Instagramista @itisratsastus. Lisäksi koulutusten

videotallenteita on löydettävissä Youtubesta ITIS aluejaosto.

Itiksen alueen seurojen, jäsentallien ja seurojen jäsenten kuulumisia esimerkiksi tapahtumista ja

kisoista julkaistaan alueen insta stoorissa, muista tägätä @itisratsastus, niin jaamme kuulumisianne!

Mukavaa alkavaa vuotta 2023

ITIS aluejaoston puolesta,

Henna, Milla ja Soile
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