
 

SuMaRa:n jäsenkirje 16.1.2012 
 
 

Jokioisten kilpailut su 22.1.  
 

SuMaRa käynnistää kisakautensa järjestämällä sunnuntaina aluekilpailut 
Jokioisilla. Ilmoittautuneita on jo parisenkymmentä, mutta vielä mahtuu 

mukaan! Ilmoittautua voi ke 18.1. asti ilman tuplamaksua. Kutsu löytyy 

sivuiltamme: http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen-22-1-2012/ 
 

Tervetuloa starttaamaan talvikisoihin! 
  

 

Starttikurssi Helsingissä la 28.1. 
 
SuMaRa järjestää matkaratsastuksen starttikurssin Helsingissä ensi lauantaina. 

Lisätietoja sivuiltamme: 

http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/starttikurssi-helsingissa-28-
1-2/ 

 

Tervetuloa tutustumaan matkaratsastuksen maailmaan! 
 

 

Uskolliset ystävät – Kuninkaallisia hevosia ja koiria -

näyttely Kansallismuseossa 
 
SuMaRa tarjoaa 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi jäsenilleen puolet 

sisäänpääsystä Kansallismuseon näyttelyyn sunnuntaina 29.1. klo 15. Lipun 
hinta on 8 € eli omavastuuosuus 4 €. Samalla lipulla pääsee tutustumaan koko 

museoon. Ilmoittautumiset 27.1. mennessä osoitteeseen 

ilmot(ät)matkaratsastus.fi.   

 

Alkuvuoden muistilista  
 
SuMaRa on koonnut nettisivuilleen muistilistan, joka jokaisen jäsenen kannattaa 

lukaista läpi. Löydät listan täältä: 

http://www.matkaratsastus.fi/?x103997=189979 

 

 

http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen-22-1-2012/
http://www.matkaratsastus.fi/?x103997=189979


Talkoopassi 2012  
 
Suomen Ratsastajainliitto järjestää kannustuskilpailun talkoolaisille. Palkintona 

on Horzen lahjakortteja, esinepalkintoja ja matka Stockholm International Horse 

Show´hun! SuMaRa on myös mukana ja palkitsee juhlagaalassaan vuoden 
lopussa ahkerimmat talkoilijat. 

Tervetuloa mukaan kisa- ja tapahtumatohinaan! 

 
 

Vuosi 2012 on SuMaRa:n 10 v juhlavuosi! 

 
Vuonna 2012 vietetään SuMaRa:n kymmenvuotisjuhlia. Juhlan kunniaksi 

järjestetään gaalaillallinen loppuvuodesta, mutta sitä ennen kutsumme kaikki 
osallistumaan SuMaRa Matka-Cupiin! 

 

SuMaRa Matka-Cup 2012 on kaikille avoin ja ratsastajakohtainen. Pisteet 
kertyvät hyväksytyistä tuloksista ja ne muutetaan kilometreistä pisteiksi. 

SuMaRan omissa kisoissa pisteet tuplaantuvat ja muiden seurojen kisoista 

tulevat yksinkertaisina. Voit kerätä pisteitä myös ulkomailla kisaamistasi 
hyväksytyistä tuloksista. Ainoastaan hyväksytyt suoritukset ja kilometrit tuovat 

pisteitä. 

 
Osallistuaksesi cupiin, ilmoittaudu sähköpostiosoitteeseen 

ilmot(ät)matkaratsastus.fi. Ilmoittautumisia otetaan heti vastaan ja pisteiden 

keräilyn voit aloittaa vaikka heti vuoden ensimmäisistä kilpailuista. Myös pitkin 

vuotta voi ilmoittautua mukaan ja aloittaa keräämään pisteitä. Kotimaisista 
kisoista pyrimme keräämään kaikki hyväksytyt kilometrit nettisivuillamme 

olevaan seurantaan, mutta ulkomaan kisojen osalta pyydämme sinua 

ilmoittamaan kilometrisi itse osoitteeseen ilmot(ät)matkaratsastus.fi. Voit itse 
seurata pisteiden kerääntymistä nettisivuiltamme: 

http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumara-matka-cup-2012/. 

 
Kolme eniten pisteitä kerännyttä palkitaan juhlagaalassa ruusukkeilla ja 

pokaaleilla. Lisäksi voittaja saa SuMaRa Matka-cup 2012 –palkintoloimen. 

 
Juhlagaalan ja SuMaRa Matka-Cupin lisäksi aiomme järjestää myös 

kouluratsastuskilpailu-cupin kesän aikana. Muutenkin tulemme panostamaan 

erilaisten tapahtumien ja kilpailujen järjestämiseen aiempaakin enemmän. 

Seuraahan siis nettisivujamme, joilta saat aina lisätietoja tulevista 
tapahtumistamme! 

 
 

http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumara-matka-cup-2012/

