SAIRILAN
RATSASTAJAT RY
JÄSENKIRJE - MAALISKUU 2022

Kuva: Jarkko Kosonen

Kesä ja kisakausi lähestyvät

Ajankohtaista juuri nyt

SarRa järjestää tänä vuonna neljät seuratason ratsastuskilpailut.

Mitä seuratuotteita sinä haluaisit? Onko
käyttöä takille, pipolle, lippikselle tai repulle?

•
•
•
•

Kouluratsastuskilpailut su 22.5.
Esteratsastuskilpailut su 12.6.
Kouluratsastuskilpailut su 4.9.
Esteratsastuskilpailut su 25.9.

Käy vastaamassa seuratuotekyselyyn
15.4. mennessä SarRa:n nettisivuilla
www.sairilanratsastajat.net

Hyvä ja huolellinen valmistautuminen antaa kisapäivään itsevarmuutta ja ennakoi hyvää yhteistyötä hevosen kanssa.
Kilpailusääntöihin on tullut muutoksia ja jokaisen kilpailijan
täytyy tuntea oman kilpailuluokan säännöt.
SRL:n kilpailusääntökoulutus on katsottavissa netin kautta
www.sairilanratsastajat.net tai https://youtu.be/_kld3EIJ3vM
SarRa järjestää kilpailujen toimihenkilöille ja talkoolaisille
perehdytystä ennen kauden kisoja. Suurimmassa osassa tehtäviä ei tarvita aiempaa kokemusta.
Ratsastaville lapsille ja heidän vanhemmille on suunnitteilla
oma tuokio kisajuttuihin perehtymiseen.
Seuraa ilmoittelua ja tule mukaan!
Kysy kisoihin liittyvistä asioista rohkeasti Ainolta.

* * *
SarRa:n oheisliikuntakerho järjestää kaikille jäsenille maksuttoman ratsastajan
pilates -kokeilun. Pilatesharjoitukset
ohjaa fysioterapeutti Virpi Lappi.
Tunnit järjestetään Päämajakoulun yläsalissa:
•

su 27.3. klo 13-14

•

su 10.4. klo 16-17

Ilmoittaudu Ainolle (p. 040 818 1078) ja
tule mukaan kokeilemaan uutta liikuntamuotoa!
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Sennukerho

Junnukerho kevätkaudella 2022

Seuraava kerhokerta on sunnuntaina 3.4. klo 12 alkaen
Relanderin ponitallilla. Kerhon ohjaajana toimii Emmi
Maaranen ja aiheena on hevosen varusteet sekä niiden
huolto. Tule oppimaan tai kertaamaan ratsastusharrastukseen liittyviä perustaitoja. Ilmoittautuminen Emmille
(p. 050 466 9853).

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

Kerhon jälkeen pidetään evästauko ja juodaan päiväkahvit.
Samalla reissulla on mahdollisuus jäädä seuraamaan Satu Mattilan pitämiä valmennuksia tallin maneesissa.

Tervetuloa!

I-ryhmä kokoontuu klo 10-11 ja II-ryhmä
kokoontuu klo 11-12.
•

la 2.4.-> kerho pidetään su 3.4.
•
la 23.4.
•
la 7.5.
•
la 28.5.
Lisätietoja junnukerhosta seuran verkkosivuilta ja kerhon ohjaajilta.
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Tulossa koko perheen kevätretki

SarRa sosiaalisessa mediassa

SarRa järjestää jäsenille ja jäsenten perheille yhteisen
kevätretken Neitvuorelle sunnuntaina 15.5.2022.

Seuraa SarRa:n viestintää myös somessa.

Ohjelmassa on keskustelua oman hevosen hankintaan ja
ylläpitoon liittyen sekä lapsille maastoilua keppareilla.
Tiedotamme retkestä tarkemmin huhti-toukokuun vaihteessa. Laita päivämäärä kalenteriin jo nyt.

Päivitämme eri kanaville tietoa tapahtumista ja jäsenkirjeitä täydentäviä juttuja.
Näissä kanavissa on hyödyllistä tietoa ratsastajille, seuran jäsenille ja jäsenten kotiväelle.

facebook.com/sairilanratsastajat
@SairilanR #SarRa #ratsastus
sairilanratsastajat
Kuva: https://fi.jf-staeulalia.pt/

Sairilan Ratsastajat ry

Seuran johtokunta vuonna 2022

Junnukerho

Vuosikokouksessa 15.1.2022 valittiin seuralle johtokunta
ja toimihenkilöt kuluvalle vuodelle.

Fanni Kelho

Eija Wall – puheenjohtaja ja seurakimppa yhteyshenkilö

Lotta Sinnemaa

Marianne Holappa

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

Aino Ripatti – varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja kilpailuvastaava
ripattiainoo@gmail.com, p. 040 818 1078

Sennukerho
Emmi Maaranen

Kirsi Linnala – sihteeri

Eija Wall

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

Anni Kangas – junioritoimintavastaava
annikatariinakangas@gmail.com, p. 040 539 5732

Jarkko Kosonen – tiedottaja
jarkko.kosonen@gmail.com, p. 044 594 5893

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

Kirsi Relander
kirsi.relander@relanderinponitalli.fi, p. 050 557 6209

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

johtokunta@sairilanratsastajat.net

Sairilan Ratsastajat sosiaalisessa mediassa
facebook.com/sairilanratsastajat
@SairilanR #SarRa #ratsastus

sairilanratsastajat

Seuran y-tunnus: 2887312-9 ja tilinumero: FI71 4108 0011 7634 58

