SuMaRa:n jäsenkirje, joulukuu
Vuosikokous 29.11.2009
SuMara:n vuosikokous pidettiin Nummelassa sunnuntaina 29.11.2009. Ennen
vuosikokousta kuultiin Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskelevan Kirsi Matilaisen esitys SuMaRa:n kanssa yhteistyössä tekemästään lopputyöstä ”Matkaratsastushevosen ruokinta”. Kirsin työtä pääset lukemaan sivuiltamme vuoden vaihteen jälkeen.
Itse vuosikokouksessa käsiteltiin ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja jäsenmaksuja sekä esiteltiin SuMaRa:n tuore talousohjesääntö ja valittiin hallituksen
jäsenet vuodelle 2010. Kokouksen kohokohta oli perinteisesti vuoden aikana ansioituneiden ratsastajien ja toimihenkilöiden palkinta. Vuoden Seniorin palkinnon sai Kari Kärkkäinen, Vuoden Junioriksi valittiin Reea Lehti ja Vuoden Tulokkaana palkittiin Liselott Monni. Toimihenkilöpalkinnot menivät Mirva Wiikille ja
Susanna Vähämäelle esimerkillisestä vapaaehtoistyöstä seuran kilpailujen eteen.
Tarkemmat tiedot palkituista löydät nettisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/jasenyys/vuosikokouksessa_vuonna_2009_pal/
Sieltä löydät myös listan sumaralaisista vuonna 2009 yli 100 km ratsastaneista:
http://www.matkaratsastus.fi/jasenyys/sumaralaiset_yli_100_km_ratsasta/

SuMaRa:n jäsenhinnat vuonna 2010
SRL päätti syyskokouksessaan 22.11.2009 nostaa jäsenmaksujaan. Näin ollen
SuMaRa:nkin on nostettava jäsenmaksujaan, jotta toimintamme mahdollistuu
taloudellisesti myös ensi vuonna. SuMaRa:n uudet vuosikokouksessa 29.11.2009
vahvistetut jäsenmaksut vuodelle 2010 ovat:
- täysjäsen, seniori 50 e
- täysjäsen, juniori 45 e
- perhejäsen 25 e
SuMaRa:n vuosikokouksessa päätettiin vastapainoksi myös laskea yhden jäsenlajin maksua: kannatusjäsenen jäsenmaksu on ensi vuonna vain 10 e! Nyt siis
kaikki innolla hankkimaan seurallemme uusia kannatusjäseniä!

SuMaRa:n hallitus vuonna 2010
SuMaRa:n hallituksessa tapahtuu pieni muutos vuoden 2010 alussa. Kari Kärkkäinen jättää hallitustyön ja tilalle astuu Maria Ali-Melkkilä. Kiitämme Karia
menneistä vuosista ja toivotamme Marian tervetulleeksi remmiin! Hallituksen kokoonpanon löydät täältä: http://www.matkaratsastus.fi/hallitus/

SuMaRa:n toppavaatteet
Ensimmäinen erä SuMaRa:n toppavaatteita on saatu ja toimitettu tyytyväisille ostajilleen vuosikokouksen yhteydessä.
Toppavaatteet päätettiin ottaa hyvän vastaanoton ansiosta
jatkuvaan myyntiin.
Lisätietoja löydät nettisivuiltamme:
http://www.matkaratsastus.fi/myytavat_tuotteet/

SuMaRa:n starttikurssi ja aluelupakoe
Tammikuussa on hyvä polkaista treeni- ja kisakausi käyntiin virkistämällä muistia starttikurssilla tai suorittamalla aluelupakoe! Niinpä vuoden ensimmäinen
matkaratsastuksen starttikurssi ja aluelupakoe järjestetään 10.01.2010 Latovainiolla. Lisätietoja:
http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/starttikurssi_latovainiolla_10
_0/
Starttikurssin jälkeisenä viikonloppuna on VesRa:n järjestämät matkaratsastuksen aluekilpailut, joissa pääsee heti kokeilemaan opittuja asioita. Seuraavat kilpailut ovat helmikuun lopulla Jokioisilla ja ne ovat SuMaRa:n järjestämät. Seuraa tapahtumakalenteriamme, johon kilpailut ja muut tärkeät päivämäärät päivittyvät: http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/

SuMaRa:n Superviikonloppu 24.-25.4.2010
Tärkeää ennakkotietoa – laita päivämäärä jo kalenteriisi!
SuMaRa järjestää huhtikuussa 24.-25.4.2010 superviikonlopun Forssassa Pilvenmäen raviradalla. Ohjelmassa
on mm. starttikurssi, näin huollan kisoissa -koulutus,
seurakilpailut (15-30 km), valmennusluento ja valmennusta sekä luento ja käytännön harjoituksia hevosen
lihashuollosta. Kaiken tämän kruunaa mukava yhdessäolo! Seuraa nettisivujamme, jonne tulee tarkempaa tietoa
tapahtumasta:
http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/sum
aran_superviikonloppu_forssas/

Otamme myös mieluusti vastaan vinkkejä koskien superviikonlopun sisältöä, joten ehdota rohkeasti ohjelmaa sähköpostitse osoitteeseen yhteys(ät)matkaratsastus.fi.

Myytävät tuotteet
SuMaRa:n kautta voit ostaa stetoskooppeja, lämpömittareita tai seuran
tekstiilejä. Kaikkien tuotteiden tiedot ja hinnat löydät osoitteesta
http://sumara.seura.info/myytavat_tuotteet/. Kaikkia tuotteita voi tiedustella
osoitteesta yhteys(ät)matkaratsastus.fi

Anna palautetta!
Kerro meille, mitä odotat SuMaRa:lta. Millaisia tapahtumia kaipaat? Pitäisikö järjestää enemmän kisoja? Onko tarvetta esim. valmennuksille, starttikursseille,
huoltajakoulutuksille, irtokenkäkursseille tai maastakäsittelykursseille? Anna
vapaasti palautetta ja kerro, miten voisimme parhaiten ratsastusseurana palvella
juuri sinua! Palautetta voit antaa täyttämällä sähköisen lomakkeen nettisivuillamme tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhteys(ät)matkaratsastus.fi
Voit antaa palautteen nimelläsi tai anonyymisti – arvostamme kumpaakin. Nimellään palautteen antajien kesken arvomme puolivuosittain tuotepalkintoja.

