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1 Jäsenmaksulaskut löytyvät nyt jäsenhuoneesta 

 
SRL jäsenhuoneesta https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenhuone/ löytyy nyt 

jäsenmaksulaskut ( kannatusjäsenten laskut tulevat perinteisellä paperipostilla tai 
mahdollisesti sähköpostiin ) 
 
Ainakin itselläni tämä toimi niin, että klikattuani ’siirry laskuihin’, sivulle aukesi 
oikeaan yläkulmaan teksti ’ ! Avoinna’ ja sitä klikkaamalla aukeaa lasku. 
Laskun maksettuasi pääset jäsenhuoneen toimintoihin ja eri sivuille. 
 
Etuja jäsenhuoneen kautta maksamisesta: 
 

• Maksa jäsenlaskusi kätevästi jäsenhuoneen kautta 4.1.-10.1.2021, niin osallistut 
automaattisesti Back On Trackin 239 € arvoisen turvakypärän arvontaan. 

• Kirjaudu jäsenhuoneeseen tammikuun 2021 aikana maksettuasi jäsenlaskusi, niin 
voit osallistua viiden Horzen 50 € lahjakortin arvontaan! Löydät arvonnan "Edut"-
valikosta. 

 

( jos olet vaihtanut seuraa vuodelle 2021, saat tämän 
tiedotteen kuitenkin. Jäsenmaksujen osalta sisältö on srl-

tasoista, eli pätee edelleen 😊 ) 

 

https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenhuone/


 
 

Jäsenmaksulaskut lähtevät 11.1.2021 alkaen paperiversiona postitse niille, jotka 
eivät ole maksaneet laskuaan jäsenhuoneen kautta.  

Muita etuja tammikuussa 

• Jäsenhuoneen kautta saat 15 % alennuksen kaikista Back On Track ja Wellaware-
tuotteista www.backontrack.fi -verkkokaupassa 1.1.-28.2.2021.  

 

2 Jos käytät bensaetua, vuoden 2020 jäsenkortti kannattaa säästää 
 

Koska muovikortit jäävät nyt historiaan, jäsenet pystyvät hyödyntämään bensaetua 
tänä vuonna tulleella kortilla vielä ensi vuonnakin. Mikäli kortti on kadonnut tai sitä ei 
ole koskaan tullut (esim. hävinnyt postissa, erillisen bensakortin voi tilata myös 
suoraan huoltamoketjulta (St. 1 / Shell).  

 

3 Kilpailuluvat ja hevosten vuosimaksut 
Vanhat kisaluvat ovat voimassa 15.1. asti! Huomaa, että myös jäsenmaksun samaan 
seuraan on oltava maksettuna ennenkuin kilpailulupa astuu voimaan. 

Srl tiedote löytyy 

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/ratsastajien-kilpailuluvat-hevosten-vuosimaksut-fei-

rekisteroinnit-2021/ 

 

4 SRL vakuutus 
SRL:n vakuutuskumppani on muuttunut, lisätietoja 

https://www.ratsastus.fi/jasenelle/pohjola-vakuutuksen-sporttiturva-urheiluvakuutus/ 

Sekä perusvakuutuksessa että lisäsporttiturvassa on jatkossa 100 euron omavastuu. 

 

5 Tarkista jäsenlajisi 2021 
Nyt on aika päivittää jäsentiedot ja tehdä mahdolliset jäsenlajien muutokset. Jos olet 

aikeissa korottaa esim. perhe- tai kannatusjäsenyyden seuran täysjäsenyyteen, se 

kannattaa tehdä heti vuoden alusta – säästät jäsenmaksuissa, kun teet korotuksen 

täysjäsenyyteen heti vuoden alusta. 

Jäsenlajien päivitykset ym. hoituvat parhaiten osoitteessa https://www.imra.fi/jasenille/ 

tarvittaessa myös sähköpostitse jäsensihteerin kautta, mail hannarrom@gmail.com 

 

6 Kilpailuluvat 
• Varmista, että olet maksanut jäsenmaksusi vuodelle 2021. 

http://www.backontrack.fi/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/ratsastajien-kilpailuluvat-hevosten-vuosimaksut-fei-rekisteroinnit-2021/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/ratsastajien-kilpailuluvat-hevosten-vuosimaksut-fei-rekisteroinnit-2021/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/pohjola-vakuutuksen-sporttiturva-urheiluvakuutus/
https://www.imra.fi/jasenille/
mailto:hannarrom@gmail.com


 
 

• Jos vaihdat edustusseuraa, seuranvaihto täytyy tehdä ennen kuin ilmoittaudut 
kauden ensimmäisiin kisoihin. 

• Kilpailuluvan voit ostaa osoitteesta https://kipa2.ratsastus.fi/ 
(Huom! Osto siirtynyt lisenssikaupasta Kipaan!). 

 
Maksa kilpailulupasi heti vuoden alussa etenkin, jos ensimmäiset kisat ovat 
alkuvuodesta. 
 
 

7 Imran 2021 toimintaa 

7.1  Tule mukaan lastenvalmennuksiin 

 

Uutena aluevaltauksena Imra käynnisti lastenvalmennukset Ronja Laakson 
(ratsastuksenohjaaja) johdolla elokuussa 2020. Lasten toiveesta valmennuksissa on 
hypätty kahden hengen ryhmissä nyt pitkin syksyä. Mukana on ollut kuusi eri 
ratsukkoa pikkuponeista isoihin. Ronja on erittäin pidetty opettaja ja hänellä on hyvin 
kannustava ja määrätietoinen ote. 
 
Lastenvalmennukset jatkuvat vuonna 2021 ja tarkoitus on järjestää mm. 
kilpailuharjoitus sekä muuta toimintaa toiveiden mukaisesti. Tavoitteena on saada 
mukaan lisää lapsia ja innokkaita vanhempia yhteiseen toimintaan.  
Tulevaisuudessa saamme tästä hyvän porukan edustamaan Imraa mutta ennen 
kaikkea tärkeää on kehittyä iloisella mielellä kannustavassa ilmapiirissä. 
 
Vuoden ensimmäinen lastenvalmennuspäivä on jo 31.1., ks lisää 
 
https://www.imra.fi/valmennus-ja-koulutus/lasten-valmennukset/ 

 
Lisätiedot ja mitkä vaan kysymykset tosi matalalla kynnyksellä Marikalle 
osoitteeseen marika.j.launonen@hotmail.com 

 
 

7.2 Kouluvalmennus 10.-11.1. 
Maarit Karppisen kouluvalmennukseen 10.-11.1. voi ilmoittautua vielä to 7.1. saakka 

https://www.imra.fi/valmennus-ja-koulutus/kouluvalmennukset/ 

 

Ja vielä kerran uudellleen      

Menestyksekästä, tervettä ja turvallista Uutta Vuotta 2021 ! 

toivottaa Imra ry 

https://kipa2.ratsastus.fi/
https://www.imra.fi/valmennus-ja-koulutus/lasten-valmennukset/
https://www.imra.fi/valmennus-ja-koulutus/kouluvalmennukset/

