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Jokioisten kilpailujen kutsu löytyy nettisivuiltamme 
 
Matkaratsastuksen kisakausi jatkuu vielä ja vuoden viimeiset kisat ovat SuMa-
Ra:n järjestämät aluekilpailut Jokioisten Kuumassa. Teemana on Halloween ja 
parhaat asut palkitaan! Kilpailukutsun löydät nettisivuiltamme: 
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen_06_11_2010/ 

Tervetuloa kisaamaan Kuumaan! 
 
 

SuMaRa:n vuosikokous 28.11.2010 Nummelassa 
 
SuMaRa:n vuosikokous pidetään sunnuntaina 28.11.2010 klo 16 Nummelassa 
Kopun koululla (Kopuntie 50, 03100 Nummela). Tervetuloa mukaan kaikki jäse-
net! Vuosikokouksen kokouskutsun löydät nettisivuiltamme: 
http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/vuosikokous-su-28-11-2010-
klo-16/ 
  
 

SuMaRa:n pikkujoulut 4.12.2010 Kuuman Kartanolla 
 
SuMaRa:n pikkujoulut järjestetään 4.12.2010 Kuuman Kartanolla. Tarjolla jou-
lumenu (sis. kinkku, lanttulaatikko, porkkanalaatikko, perunalaatikko, keitetyt 
perunat, rosolli, joulukala, vihreä salaatti, silli, joululimppu, jälkiruoka), sauna + 
kylpytynnyri sekä iloista yhdessäoloa! 

Ruokailu maksaa SuMaRa:n jäsenille 5 e, muille 15 e. Sauna + kylpytynnyri 
maksaa 10 e/hlö. Kuumassa on myös mahdollista majoittua: hinta on 30 
e/vrk/hlö, sis. aamupalan. 

Sitovat ilmoittautumiset 29.11.2010 mennessä sähköpostitse ilmot(ät)matkarat-
sastus.fi tai tekstiviestitse Johanna Vehmanen p. 040 708 5537.  

 
 

Uudet SuMaRa-T-paidat saapuneet! 
 
SuMaRa:n uudet ”Huollon tarpeessa” -T-paidat ovat saapuneet! Paitoja löytyy 
punaisina ja mustina, tarkemmat tiedot ja kuvat tuotteista löydät nettisivuil-
tamme: http://www.matkaratsastus.fi/myytavat_tuotteet/ 
 
Tilaa heti omasi yhteys(ät)matkaratsastus.fi –sähköpostin kautta! 
 
 
 



SuMaRalaisten päivitetty kilpailukilometrikertymä netissä 
 
SuMaralaisten ratsukoiden ja ratsastajien kilpailukilometrikertymä on päivitetty 
SISUjen kisojen tuloksilla. Voit tutustua siihen nettisivuillamme: 
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumaralaisten_kisakilsat_2010/ 
 
Tänä vuonna kisoja on ollut huimat 13 kpl, ja niiden jälkeen kärkipaikkaa pitää 
edelleen hallussaan ratsukko Jaana Päiväranta – Merlin the Magician 360 km:n 
voimin. Kakkossijan jakavat Katja Ryymin – Victory Valley ja Luisa Ahlgren – 
China´s Gold Boy 210 km:llaan. Ratsastajakohtaisen rankingin johdossa jatkaa 
Jaana Päiväranta. 
 
 

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

Anna palautetta! 
 
Kerro meille, mitä odotat SuMaRa:lta. Millaisia tapahtumia kaipaat? Pitäisikö jär-
jestää 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 nettisivuil-
lamme tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yhteys(ät)matkaratsastus.fi.  
 
Voit antaa palautteen nimelläsi tai anonyymisti – arvostamme kumpaakin. Nimel-
lään palautteen antajien kesken arvomme puolivuosittain tuotepalkintoja. 
 
Myös SuMaRa:n Facebook-sivulla käydään aktiivista keskustelua matkaratsas-
tuksesta ja erilaisista tapahtumista. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Löydät 
meidät hakusanalla ”Suomen Matkaratsastusseura”. Ohessa myös linkki sivulle: 
http://www.facebook.com/pages/Suomen-Matkaratsastusseura-
ry/275345192952?ref=nf 

 


