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SuMaRa:n starttikurssi ja aluelupakoe 
 
SuMaRa:n vuoden ensimmäinen starttikurssi järjestettiin Latovainiolla 10.1. 
Kurssille osallistui kolmisenkymmentä innokasta kuulijaa, joista moni liittyi Su-
MaRa:n jäseneksi. Tervetuloa mukaan toimintaan uudet jäsenet! 
 
 

SuMaRa käynnistää kisakautensa Jokioisilla su 21.2.2010 
 
SuMaRa järjestää vuoden ensimmäiset kilpailunsa Jokioisilla sunnuntaina 
21.2.2010. Luvassa on kauniit ja vauhdikkaat talviset reitit sekä erinomainen 
puffetti! Kilpailukutsun löydät nettisivuiltamme: 
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen_21_02_2010/ 
 
Tervetuloa kisaamaan tai tutustumaan 
muuten lajiin! Kisoissa on esillä ja myynnis-
sä myös SuMaRa:n tuotteita sekä Repoketun 
laaja valikoima matkaratsastusvarusteita. 
Jos toimihenkilöinti kiinnostaa, Jokioisten 
kisoissa on vielä paikkoja avoimina toimi-
henkilöharjoittelijoille. Lisätietoja antavat 
Seija Louko (p. 044 292 8001) ja Johanna 
Vehmanen (p. 040 708 5537). 
 

 
SuMaRalaisten kilpailukilometrikertymä löytyy nyt netistä 
 
SuMaralaisten ratsukoiden ja ratsastajien kilpailukilometrikertymää voit nyt seu-
rata nettisivuiltamme. Pyrimme päivittämään hyväksytyt kisakilometrit sinne vii-
kon sisällä kilpailuista. Kilpailukilometriseurannan löydät täältä: 
http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/sumaralaisten_kisakilsat_2010/ 
Yksien kisojen jälkeen kärkipaikkaa pitävät hallussaan Seija Louko – Oliver Hob-
by 50 km:llä hyväksytyllä kilpailukilometrillaan. 
 
 

SuMaRa on nyt myös Facebookissa 
 
SuMaRa pysyttelee ajan hermolla ja on nyt liittynyt Facebookiin! SuMaRa:n löy-
dät hakusanalla Suomen Matkaratsastusseura ry. Sivuille pääset myös oheisesta 
linkistä: http://www.facebook.com/pages/Suomen-Matkaratsastusseura-
ry/275345192952?ref=nf Tervetuloa faniksi sekä kirjoittamaan viestejä ja osallis-
tumaan keskusteluun sivullamme! 



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!  
 
Otamme myös mieluusti vastaan vinkkejä koskien 
superviikonlopun sisältöä, joten ehdota rohkeasti 
ohjelmaa sähköpostitse osoitteeseen 
yhteys(ät)matkaratsastus.fi. 
 
Seuraa nettisivujamme, jonne tulee tarkempaa tietoa 
tapahtumasta: 
http://www.matkaratsastus.fi/tapahtumakalenteri/sumaran_superviikonloppu_f
orssas/ 
 
 
SuMaRa laajentaa toimintaansa Pohjois-Suomeen 
 
SuMaRa järjestää toukokuussa Muhoksella yhteistyössä mm. Muhoksen Ratsas-
tajien kanssa matkaratsastusviikonlopun. Viikonlopun aikana pidetään sekä 
matkaratsastuksen starttikurssi että seuratason kilpailut 15-30 km. Ajankohta 
on 15.-16.5. Lisätietoja tulee nettisivuillemme heti, kun niitä on saatavissa, mut-
ta laittakaahan jo päivämäärä kalentereihinne! 
 
Tervetuloa mukaan tapahtumaan!! 
 
 

Myytävät tuotteet 
 
SuMaRa:n kautta voit ostaa stetoskooppeja, lämpömittareita tai seuran tekstiile-
jä. 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 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. Nimellään 
palautteen antajien kesken arvomme puolivuosittain tuotepalkintoja. 


