
 

 
SuMaRa:n jäsenkirje 2/2011 
 
Tervehdys SuMaRa:sta! 
 
Kevät tulee kohinalla ja parempia ratsastuskelejä odotellaan ja toivottavasti niitä myös 
saadaan. Katsahdetaanpa sitä ennen hiukan menneisiin ja tuleviin tapahtumiin. 
 
SuMaRa:n kisakausi käynnistyi  
 
SuMaRa:n kisakausi käynnistyi Koskelan hevostilalla Jokioisilla lauantaina 26.2.2011. 
Osallistujia talvisesta kelistä huolimatta oli mukavasti ja hyväksyttyjä tuloksia saatiin. 
Tuloksia pääset tarkastelemaan tästä http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen-26-
02-2011/tulokset/ 
 
Lauantaina 19.3. järjestettiin samoissa Jokioisten maastoissa harjoituskilpailut, joissa 
myös junioriosastoa oli muistettu osallistumisoikeudella. Osallistujia jälleen kiitettävästi ja 
varmasti suuri osa tullaan näkemään tulevaisuudessakin kilpailemassa. 
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen-19-3-2011/tulokset/ 
 
SuMaRalaiset ovat jo ahkerasti kisailleet myös muiden järjestäjien kisoissa. Talvikelejä 
uhmaten on kisakilometrejä kertynyt jo melkoinen määrä.  Päivitetty kilometri ranking 
löytyy tästä: http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumaralaisten-kisakilsat-2011/ 
Tällä hetkellä rankingin kärkipaikkaa pitävät Johanna Vehmanen ja Oliver Hobby  
130 km:llä.  
 
Onnea kaikille hyväksytyn tuloksen saaneille! Tästä on hyvä jatkaa kohti kesän kisoja. 
  
 
SuMaRa:n superviikonloppu Pilvenmäen raviradalla Forssassa 16.-17. 4. 
 
SuMaRa toivottaa kaikki vanhat ja uudet jäsenet viettämään keväistä matkaratsastus 
viikonloppua Forssaan. Superviikonlopun ohjelmassa on starttikurssi, jossa on mahdollista 
päivittää 1.3.11 voimaan astuneet sääntömuutokset sekä suorittaa aluelupakokeen.  
Lisäksi Sanna Vesto luennoi aiheista: Miten aloitan matkaratsastusharjoittelun? sekä 
sykevalmennuksen perusteet.  Sunnuntaina ohjelmassa on seuravalmennus 
harjoituskilpailun muodossa. Harjoituskilpailut ovat avoimet kaikille sekä myös 
lapsiratsastajille, jotka aikaisemmin osallistuneet harjoituskilpailuihin. Kilpailukutsu löytyy 
tästä: http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/pilvenmaki-17-4-2011/ 
Hintatiedot:  jäsenet  la15 e, su 10e,  la-su 20e, (seuran ulkopuoliset osallistujat la 20e, su 

http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen-26-02-2011/tulokset/
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen-26-02-2011/tulokset/
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen-19-3-2011/tulokset/
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumaralaisten-kisakilsat-2011/
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/pilvenmaki-17-4-2011/


15 e, la+su 30e) hinnat sisältävät  keittoruoan ja kahvit, yöpymiset 15e/hlö, 15e/hevonen 
(omat ruoat). Ilmoittautumiset tapahtumaan 12.4. mennessä ilmot(at)matkaratsastus.fi. 
Lisätietoja tapahtuman tarkemmista aikatauluista päivitellään nettisivuillemme pikapuoliin.  
 
Seurakilpailut Muhoksella lauantaina 28.5.11 
 
SuMaRa ja Muhoksen Ratsastajat järjestivät yhteistyössä starttikurssin lauantaina 26.3. ja  
kurssi keräsi  kokoon ennätyssuuren osallistujamäärän  innokkaita matkaratsastuksen 
ystäviä. Nyt onkin sitten kilpailujen vuoro, jotka pidetään lauantaina 28.5.. (Ei 
rokotuspakkoa)  
Kilpailukutsuun pääset tästä: http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/muhos-28-5-2011/ 
 
 
Jäsenkirje jatkossakin 
Jäsenkirje toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli sähköpostiosoitteesi tai muut 
yhteystietosi ovat muuttuneet niin ota yhteyttä jäsensihteeri Katrin Aiaan.  
Sähköposti: katrin.aia(at)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. 
 
 
Keväisin terveisin  
 
Katja Ryymin , SuMaRa: tiedottaja 
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