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Maksa jäsenmaksu Jäsenhuoneen kautta!
SarRa toivoo, että mahdollisimman moni jäsen maksaisi
vuoden 2022 jäsenmaksu verkko-ostona sähköisen Jäsenhuone-palvelun kautta sunnuntaihin 9.1.2022 mennessä.
Jäsenhuoneeseen pääset kirjautumaan omalla jäsennumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi osoitteessa
http://oma.ratsastus.fi
Maksamalla jäsenmaksun jäsenhuoneen kautta, SRL ei lähetä sinulle paperista jäsenmaksua. Tällä tavalla SarRa säästää
merkittävän summan postimaksuja ja voimme säästää samalla luontoa.
Jäsenyys tulee maksun jälkeen heti maksettu-tilaan myös
kipaan. Näin voit ostaa laajennetun sporttiturvavakuutuksen sekä kilpailijalisenssit tälle vuodelle heti jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
Paperiset laskut tulostetaan ja postitetaan maanantaina
10.1., joten toimi nopeasti!
SRL arpoo Jäsenhuoneessa jäsenmaksun maksaneiden kesken SRL 100-vuotta designvateja.

Vuosikokous, luento ja
saunailta Paukkulassa
Tämän vuoden ensimmäinen jäsentapahtuma järjestetään lauantaina 15.1. klo 16
alkaen Paukkulan takkahuoneessa.
Ohjelmassa on seuran vuosikokous ja ratsastuksenopettaja Virve Haajasen
Coaching With Connection –luento ratsastajan istunnasta ja biomekaniikasta.

Ilta jatkuu klo 19 eteenpäin K-18 saunaillalla.
Vuosikokouksen kutsun, esityslistan ja
kokouksessa käsiteltävät aineistot löydät
seuran verkkosivuilta sairilanratsastajat.net - Vuosikokous ja saunailta.
Ilmoittautuminen la 8.1. mennessä Eijalle.
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan, oppimaan ja viettämään rentoa aikaa
yhdessä!
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SarRa mukaan Osuuskauppa Suur-Savon
kannustajiin

Junnukerho kevätkaudella 2022

Osuuskauppa Suur-Savo jakaa vuonna 2022 Kannustajien
kautta 40 000 euroa tukea lasten sekä nuorten liikuntaja urheiluseuroille. Sairilan Ratsastajat on yksi tänä vuonna kannustajatukea saavista urheiluseuroista.

SarRa:n suosittu lasten ja nuorten junnukerho kokoontuu kevään aikana kahdeksan
kertaa. Kerholaiset, merkatkaahan päivät
kalenteriin.

Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajatalouden pääjäsen voi ilmoittautua SarRa:n kannustajaksi
www.suursavo.fi (kirjautumalla Omalle S-kanavalle) tai
S-pankin palvelupisteissä.

I-ryhmä kokoontuu lauantaisin klo 10-11.

Kannustajaksi ilmoittautuneille maksetaan hänelle kertyvät S-bonukset normaalisti.

la 22.1.2022

Seurojen kannustajatuki lasketaan kannustajiksi ilmoittautuneiden asiakasomistajien vuosiostosten yhteissumman perusteella.

la 19.2.2022

Liity SarRa:n kannustajaksi jo tänään! Kannustajiksi voivat ilmoittautua myös tuttavasi tai sukulaisesi - mitä
enemmän kannustajia saamme, sitä suuremmaksi kasvaa seuran saama kannustajatuki.
Lisätietoja Kannustajat-ohjelmasta SarRa:n osalta
saat puheenjohtaja Eijalta.

II-ryhmä kokoontuu lauantaisin klo 11-12.
la 15.1.2022

la 12.2.2022

la 12.3.2022
la 2.4.2022, merkkisuorituksia
la 23.4.2022
la 7.5.2022
Lisätietoja junnukerhosta seuran verkkosivuilta.

Seuran johtokunta vuonna 2021

Kilpailujaosto

Vuosikokouksessa 17.1.2021 valittiin seuralle johtokunta
ja toimihenkilöt kuluvalle vuodelle.

Aino Ripatti

Eija Wall – puheenjohtaja ja seurakimppa yhteyshenkilö

Siiri Seppänen

eija.wall@gmail.com, p. 040 163 3613

Jarkko Kosonen

Aino Ripatti – varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja junnuker-

Eija Wall

hovastaava

Buffajaosto

ripattiainoo@gmail.com, p. 040 818 1078

Marja Kairavuori

Kirsi Linnala – sihteeri

Päivi Ketonen

kirsi.linnala@gmail.com, p. 050 592 9901

Junnukerho

Riina Koponen – buffajaoston yhteyshenkilö
koponenriina77@gmail.com

Fanni Kelho

Jarkko Kosonen – tiedottaja

Marianne Holappa

jarkko.kosonen@gmail.com, p. 044 594 5893

Lotta Sinnemaa

Emmi Maaranen – aikuistoimintavastaava
emmi.maaranen@gmail.com, p. 050 466 9853

Sennukerho

Kirsi Relander

Emmi Maaranen

Jäsensihteeri

Eija Wall

Anne Anttonen
anne.anttonen111@gmail.com , p. 050 323 8440
www.sairilanratsastajat.net

johtokunta@sairilanratsastajat.net
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