
Perhonjokilaakson	  Ratsastajien	  
jäsenkirje	  2013	  	  
	  
	  
Oikein	  hyvää	  alkanutta	  vuotta	  kaikille!	  	  
PeRan	  hallitus	  päätti	  myös	  tänä	  vuonna	  postittaa	  kaikille	  jäsenilleen	  jäsenkirjeen,	  jossa	  tiedotetaan	  vuoden	  
tärkeimmistä	  tapahtumista	  ja	  suunnitelmista.	  	  
	  
Seura	  haluaa	  muistuttaa,	  että	  tärkein	  tiedotuskanava	  on	  nettisivut	  osoitteessa	  www.kase.fi/pera-‐ry,	  jota	  
kannattaa	  käydä	  säännöllisin	  väliajoin	  katsomassa.	  
Seuralla	  on	  ryhmäsivu	  myös	  Facebookissa,	  joka	  löytyy	  hakusanalla	  ”PeRa”.	  Klikkaa	  itsesi	  sinne	  jäseneksi!	  Kaikki	  
jäsenet,	  jotka	  ovat	  ilmoittaneet	  sähköpostiosoitteensa,	  kuuluvat	  myös	  PeRan	  sähköpostituslistalle.	  Mikäli	  et	  ole	  
saanut	  sähköpostia	  seuralta,	  niin	  ilmoita	  osoitteesi	  jäsensihteerille.	  Muistathan	  aina	  myös	  ilmoittaa	  
muuttuneista	  yhteystiedoista.	  
	  
Seura	  täyttää	  20	  vuotta!	  
	  
Vuosi	  2013	  on	  Perhonjokilaakson	  Ratsastajien	  juhlavuosi,	  sillä	  seuran	  uudelleenperustamiskokous	  järjestettiin	  
huhtikuussa	  v.1993	  Takalan	  tallilla.	  	  
	  
PeRan	  20-‐vuotisjuhlat	  järjestetään	  lauantaina	  29.6.2013	  alkaen	  klo	  16:00.	  Juhlat	  järjestetään	  Vetelin	  
Tunkkarilla,	  Katja	  ja	  Matti	  Palosaaren	  pihapiirissä,	  jossa	  juhlapaikkana	  toimii	  vanhan	  navetan	  ylinen.	  	  
Ohjelmassa	  mm.	  ruokailu,	  viihdeohjelmaa,	  historiikki,	  kahvia	  ja	  kakkua	  jne..	  Kutsu	  lähetetään	  postitse	  kaikille	  
jäsenille	  lähempänä	  ajankohtaa.	  	  
	  
Kilpailut	  
	  
Seura	  on	  tänä	  vuonna	  järjestänyt	  PeRa-‐Cup	  osakilpailuja	  kerran	  kuukaudessa	  Takalan	  tallilla.	  Kilpailut	  jatkuvat	  
aina	  toukokuulle	  asti	  ja	  finaali	  ratsastetaan	  8.6.2013	  Takalan	  tallilla.	  Finaalikilpailu	  järjestetään	  
seurakilpailuina,	  joten	  tuomarit	  tulevat	  PeRan	  ulkopuolelta.	  	  
	  
PeRa	  järjestää	  myös	  aluekouluratsastuskilpailut	  la	  24.8.2013	  Takalan	  tallilla.	  Toivottavasti	  mahdollisimman	  
moni	  seuran	  oma	  ratsukko	  starttaa	  näissä	  omissa	  kisoissa	  ja	  nauttii	  kotikenttäedusta.	  Kaikille	  löytyy	  puuhaa	  
kisajärjestelyiden	  osalta.	  Osallistu	  sinäkin	  kisojen	  järjestelyihin.	  Seuraa	  ilmoittelua	  PeRa:n	  Facebook	  sivuilla	  ja	  
seuran	  nettisivuilla.	  	  
	  
Harjoituskilpailuja	  on	  tarkoitus	  jatkaa	  myös	  ensi	  syksynä	  ja	  talvena,	  mutta	  niistä	  lisätietoja	  löytyy	  lähemmin	  
nettisivuilta.	  
	  
Valmennukset	  
	  
Susanna	  Kupari	  valmentaa	  Takalan	  Tallin	  maneesissa	  noin	  kahden	  viikon	  välein.	  Valmennuksen	  hinta	  on	  	  
22	  €/jäsen.	  Maksu	  viitteellä	  1232	  viikon	  kuluessa	  valmennuksesta	  PeRa:n	  tilille	  FI33	  5512	  0020	  0213	  41	  /	  
OKOYFIHH.	  Kysy	  lisää	  Lehtimäen	  Niinalta	  puh.	  040	  580	  0993.	  
	  
Mahdollisesti	  tulossa	  myös	  muita	  valmennuksia	  kevään	  aikana,	  niistä	  lisää	  nettisivuilta	  kun	  tietoa	  on	  enemmän.	  
	  
Kesällä	  Håkan	  Wahlmanin	  kouluvalmennusta	  Takalan	  tallilla	  23.-‐25.7.2013.	  Lisätietoja	  ja	  ilmoittautumiset	  
Lehtimäen	  Niinalle.	  
	  
	  
	  
	  



Ratsastajan	  kilpailuluvat	  
	  
Ratsastaja	  anoo	  oman	  alue-‐	  ja	  kansallisen	  kilpailulupansa	  jäsensihteeri	  Sonja	  Peltokankaalta.	  Seura	  voi	  myöntää	  
kilpailuluvan	  vasta	  kun	  jäsenmaksu	  on	  päivittynyt	  jäsenrekisteriin.	  Kilpailulupa	  on	  voimassa	  kun	  maksu	  on	  
päivittynyt	  KIPA:an.	  Ratsastaja	  ei	  voi	  vaihtaa	  edustamaansa	  seuraa	  kesken	  kauden,	  mikäli	  lisenssi	  on	  maksettu.	  	  
Muistathan	  siis	  hoitaa	  kilpailulupasi	  ajoissa	  kuntoon.	  	  
Kilpailulisenssien	  hinnat	  kaudella	  2013:	  	  
Kansallinen	  A-‐lisenssi	  150€,	  	  aluelisenssi	  30€,	  hevosen	  vuosimaksu	  40€.	  
	  	  
Osallistuakseen	  seurakilpailuihin	  tai	  -‐luokkiin,	  ratsastajan	  tulee	  olla	  jonkin	  ratsastusseuran	  SRL:n	  perhe-‐	  tai	  
täysjäsen.	  Voidakseen	  ilmoittautua	  Kipaan	  merkittyihin	  seurakilpailuihin,	  tarvitsee	  ratsastaja	  lisäksi	  
maksuttoman	  seurakilpailuluvan.	  Ratsastaja	  voi	  tilata	  oman	  seurakilpailulisenssin	  suoraan	  netistä:	  
https://lisenssi.sportti.fi/index.php?lid=16087	  
Huom!	  Mikäli	  olet	  lunastanut	  alue-‐	  tai	  kansallisen	  lisenssin	  kaudelle	  2013,	  et	  tarvitse	  erillistä	  
seurakilpailulisenssiä.	  Lisätietoja	  jäsensihteeriltä.	  
	  
Virallinen	  kilpailukalenteri	  löytyy	  osoitteesta:	  http://kipa.ratsastus.fi	  
	  
	  

Tapahtumakalenteri	  	  
kalenteria	  päivitetään	  seuran	  nettisivuille,	  joten	  käy	  katsomassa	  ajankohtaisin	  kalenteri	  sieltä!	  Mm.	  valmennuspäivämäärät	  
vasta	  maaliskuulta	  tiedossa.	  
	  

Ajankohta	   Tapahtuma	   Paikka	  

18.maaliskuuta	   Susanna	  Kuparin	  valmennus	   Takalan	  Talli	  

31.maaliskuuta	   KISAT!	  Harjoitusestekilpailut,	  PeRa-‐Cup	   Takalan	  Talli	  

huhtikuu	   Kevätkokous	  (päivämäärä	  vielä	  auki)	   Takalan	  Talli	  

28.	  huhtikuuta	   KISAT!	  Harjoituskoulukilpailut,	  PeRa-‐Cup	   Takalan	  Talli	  

8.kesäkuuta	   KISAT!	  Seurakoulukilpailut,	  PeRa-‐Cup	  Finaali!	   Takalan	  Talli	  

29.	  kesäkuuta	   PeRan	  20-‐vuotisjuhlat	   Tunkkari,	  Veteli	  

23.-‐25.	  heinäkuuta	   Håkan	  Wahlmanin	  kouluvalmennusleiri	   Takalan	  Talli	  

24.	  elokuuta	   ISOT	  KISAT!	  Aluekouluratsastuskilpailut	   Takalan	  Talli	  

Loka-‐marraskuu	   Syyskokous	   Takalan	  Talli	  

	  
Hallituksen	  yhteystiedot  
 
puheenjohtaja	  Karita	  Granvik,	  puh.	  040	  7064	  408,	  karitas@luukku.com	  
sihteeri	  Annika	  Wistbacka,	  puh.	  050	  5639	  086,	  annika.wistbacka@hotmail.com	  
jäsensihteeri	  Sonja	  Peltokangas,	  puh.	  040	  5624	  890,	  peltokangas.sonja@gmail.com	  
rahastonhoitaja	  Pirkko	  Viiperi,	  puh.	  050	  412	  9254,	  pirkko.viiperi@pp.inet.fi	  
tiedottaja	  Katja	  Palosaari,	  puh.	  040	  7374	  762	  ,	  katja.palosaari@kase.fi	  
kilpailu	  –	  ja	  valmennusvastaava	  Niina	  Lehtimäki,	  puh.	  040	  5800	  993,	  takalantalli@takalantalli.fi	  
hallituksen	  jäsen	  Kaisa	  Nykänen,	  puh.	  040	  7537	  696,	  kaisa.nykanen@psl-‐nykanen.com	   
	  


