
 

Vuodenvaihteen muistilista SRL:n jäsenille ja kilpailijoille 
 

JÄSENYYS JA LASKUT 

• Liiton tilinumerot ovat vaihtuneet! Muista maksaa maksusi laskussa annetulle tilille. 

• Ensimmäiset jäsenlaskut lähtevät liitosta tiistaina 2.1.2018.  

• Laskut tulevat automaattisesti kaikille vuonna 2017 jäsenmaksunsa maksaneille (mikäli et 
ole erikseen ilmoittanut seuralle, että haluat päättää jäsenyyden). 

• Osa seuroista lähettää jäsenlaskut itse, jolloin lasku tulee seuralta postitse tai 
sähköpostitse tammikuun aikana. Ota yhteyttä omaan seuraasi, jos laskua ei kuulu. 

• Tarkista laskulta, että seura ja jäsenlaji ovat oikein. Jos lasku on virheellinen, ole yhteydessä 
omaan seuraasi ennen maksamista. Älä maksa virheellistä laskua. 

• Muista käyttää maksuviitettä! 

• Jäsenkortti lähetetään Hippos-lehden 2/2018 mukana alkuvuodesta jäsenmaksunsa 
maksaneille. Jos maksat jäsenmaksusi vasta myöhemmin, kortti tulee parin viikon sisällä 
maksusta. 

 

VAPAAEHTOINEN RATSASTAJAN LISÄVAKUUTUS 

• Jäsenten on mahdollista ottaa jäsenetuvakuutusta laajempi vakuutusturva 12 €:n 
lisämaksusta. 

• Vapaaehtoisesta lisävakuutuksesta tulee erillinen lasku jäsenkortin mukana. Lisävakuutusta 
ei voi maksaa jäsenmaksulaskulla. 

• Vuonna 2017 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa maaliskuun 
2018 loppuun asti edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelle 2018 on maksettu eräpäivään 
mennessä.  

• Vuoden 2018 alussa (tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä 
sähköinen tilauslomake. 
 

Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus  

KILPAILULUVAT 

• Kaikkien tasojen kilpailuluvat siirtyvät verkko-ostoon osoitteeseen www.ratsastus.fi. 

• Tarkista oman seurasi luvanmyöntämiskäytännöt ennen ostoa. 

• Verkko-osto tarkistaa, että jäsen on maksanut jäsenmaksunsa, jonka jälkeen osto 
onnistuu. Jäsenmaksun kirjautumiseen kuluu muutamia arkipäiviä. 

• Verkko-ostoa käytetään Maksuturvaa hyödyntäen, jolloin lupa maksetaan heti ja tieto 
siirtyy Kipaan aiempaa nopeammin, vuorokauden sisällä. 

• Maksa kilpailulupasi heti vuoden alussa etenkin, jos ensimmäiset kisat ovat tammikuussa 
tai aiot vaihtaa edustusseuraa. Seuranvaihtajat eivät voi ilmoittautua kisoihin vanhan 
seuran nimissä, vaan muutos täytyy tehdä ennen ensimmäistä kilpailuilmoittautumista. 

http://www.ratsastus.fi/lisävakuutus
http://www.ratsastus.fi/


 

• Jos kilpailuluvan teko ei onnistu, varmista seurasi jäsensihteeriltä, että henkilötunnuksesi 
ja sähköpostiosoitteesi löytyvät jäsenrekisteristä. 

• Kilpailuihin ilmoittaudutaan Kipan kautta.  

• Kilpailulupa on vuosikohtainen, eli se tulee tehdä joka vuosi uudestaan. 
 
 

KILPAILULUPIEN HINNASTO VUONNA 2018 
 

• Kansainvälinen A-lupa    320 € (este, kenttä, koulu)  

• Kansainvälinen B-lupa    210 € (muut lajit)  

• Kilpailuluvan korotus A->KV-A    170 € (este, kenttä, koulu) 

• Kilpailuluvan korotus B-> KV-B    150 € (muut lajit) 

• Kansallinen A-lupa    150 €  

• Kansallinen B-lupa    60 € 

• Kilpailukohtainen kansallinen/kansainvälinen C-lupa  50 €  

• D-lupa     30 € 

• E-lupa     10 € 

• Hevosen vuosimaksu    40 €  
(maksua ei tarvitse maksaa I-tason kilpailuissa,  
mutta hevosen täytyy löytyä Kipasta) 

 

Tarvittaessa otathan yhteyttä: 

Jäsenasiat  

sari.siltala@ratsastus.fi, puh. (09) 2294 5249 ja sanna.sassi@ratsastus.fi, puh. 040 553 7513 

 

Kotimainen kilpailutoiminta:  

emmi.kupiainen@ratsastus.fi, puh. 045 1225772 

 

Kansainvälinen kilpailutoiminta:  

minttu.kuusisto@ratsastus.fi, puh. (09) 2294 5250 

 

Liiton toimiston joululoma: 

Ratsastajainliiton henkilökunta on joululomalla 25.12.2017–7.1.2018 välisen ajan. 
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