
 

SuMaRa:n jäsenkirje 1/2013 
 
 

SuMaRa:n sähköposti- osoitteet muuttuneet! 
 

Olemme korvanneet matkaratsastus.fi-päätteiset ilmot- ja yhteys-

sähköpostiosoitteemme seuraavilla osoitteilla: 

SuMaRa.ilmot(ät)gmail.com ja SuMaRa.yhteys(ät)gmail.com. 

Muutos on voimassa heti. Kilpailu- ja tapahtumailmoittautumiset lähetetään 
ilmot-laatikkoon, kaikki muut kyselyt ja palautteet yhteys-laatikkoon. Kiitos! 

 

 

SuMaRa:n starttikurssi ja aluelupakoe 
 

SuMaRa:n ensimmäinen starttikurssi järjestettiin Helsingissä 13.1.2013. 
Kurssille osallistui toistakymmentä innokasta kuulijaa.   

 
 

Uudistuneet matkaratsastussäännöt!  
 

SRL on julkaissut nettisivuillaan uudet matkaratsastussäännöt, jotka tulivat 
voimaan 1.1.2013. Tutustukaahan uudistuneisiin sääntöihin ennen kauden 

ensimmäisiä kilpailujanne!  Säännöt löydät myös nettisivuiltamme oikeasta 
yläreunasta:  SRL matkaratsastussäännöt. 

  

 

Matkaratsastusvalmennus lapsiratsastajille su 24.2.2013  
 

SuMaRa:n tämän vuoden ensimmäinen valmennus on tarkoitettu 

lapsiratsastajille. Valmennus pidetään su 24.2.2013 Jokioisilla. Paikkoja 
rajoitetusti. Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät 

nettisivuiltamme: http://www.matkaratsastus.fi/v-
k/matkaratsastusvalmennus-lapsirat/ 
 

Tervetuloa! 

 

 

 

http://www.ratsastus.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/ratsastajainliitto/embeds/ratsastajainliittowwwstructure/39829_KSV_2013matkaratsastus.pdf
http://www.matkaratsastus.fi/v-k/matkaratsastusvalmennus-lapsirat/
http://www.matkaratsastus.fi/v-k/matkaratsastusvalmennus-lapsirat/


SuMaRa käynnistää kisakautensa Jokioisilla la 9.3.2013 

 
SuMaRa jäsjestää vuoden ensimmäiset kilpailunsa Jokioisilla lauantaina 
9.3.2013. Kilpailukutsun löydät nettisivuiltamme:  

http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen-9-3-2013/ 
 

Tervetuloa kisaamaan tai tutustumaan muuten lajiin! 
Jos toimihenkilöinti kiinnostaa, niin paikkoja löytyy toimihenkilöharjoittelijoille. 

Lisätietoja voi kysellä Seija Louko (p. 040-9696877) ja Johanna Vehmanen (p. 
040-7085537).  
 

Tervetuloa kisaamaan Jokioisille! 

 

SuMaRan kevätkokous järjestetään Huhtikuussa!   
 

Tervetuloa tutustumaan uuteen Viking Line Graceen! SuMaRa järjestää 

kevätkokousristeilyn huhtikuun lopulla la 27.4.- su 28.4.2013. Matkan aikana 

pidetään mm. seuran sääntömääräinen kevätkokous su 28.4.2013. Lisätietoja 
reissusta löydät nettisivuiltamme: http://www.matkaratsastus.fi/v-

k/kevatkokousristeily-27-28-4-2013/ 

 

 

Seuramatka PM-kilpailuihin Viroon Toukokuussa!  
 

PM-kilpailut järjestetään tänä vuonna Viron Haanjassa 24.-26.5.2013. SuMaRa 

järjestää seuramatkan kilpailuihin. Lähde mukaan seuraamaan kenestä 
kruunataan vuoden 2013 Nordic-Baltic Champion ja tsemppaamaan 

suomalaisia ratsukoita voittoon! Lisätietoja löydät nettisivuiltamme: 
http://www.matkaratsastus.fi/v-k/seuramatka-viroon-pm-kisoihin-24/ 

 

Lähde kannustamaan suomalaisratsukoita! 

 

Seuratakkien kimppatilaus!  
 

SuMaRa:n uudet seuratakit nyt tilattavissa! Takki on softshelliä ja väri 

vaihtoehtoina on punainen (musta brodeeraus) ja musta (punainen 
brodeeraus). Eteen vasemmalle tulee teksti SuMaRa ja oma nimi allekkain ja 

selkään SuMaRa:n logo. Takkia saa miesten- ja naistenmallia. Tarkemmat 
koko tiedot löytyvät nettisivuiltamme: 

http://www.matkaratsastus.fi/myytavat_tuotteet/. Hinta 80 e + mahdolliset 
postituskulut. 

http://www.matkaratsastus.fi/kilpailut/jokioinen-9-3-2013/
http://www.matkaratsastus.fi/v-k/kevatkokousristeily-27-28-4-2013/
http://www.matkaratsastus.fi/v-k/kevatkokousristeily-27-28-4-2013/
http://www.matkaratsastus.fi/v-k/seuramatka-viroon-pm-kisoihin-24/
http://www.matkaratsastus.fi/myytavat_tuotteet/


Kimppatilaus tehtävä viimeistään pe 22.3.2013 mennessä. Tilaukset 

osoitteeseen SuMaRa.yhteys@gmail.com. Kerro tilattaessa nimi ja osoite sekä 

takin koko, väri ja nimi (jonka haluat rintaan). Takki maksetaan seuran tilille 
400633-245255 viimeistään pe 22.3.2013. Toimitus noin 2 viikon kuluessa.     

 

Keppihevosten matkakisat etsii vapaaehtoisia! 
 
Meri Satama järjestää yhteistyössä Hippoksen ja SRL:n kanssa keppareille 

liikunnalliset teemapäivät, aiheena matkaratsastus. Teemapäivät toteutetaan 
kolmella eri raviradalla: Helsingissä (Vermo), Jyväskylässä (Killeri) ja Oulussa 

(Äimärautiolla). 
Meri etsii matkaratsastusihmisiä mukaan joukkoon esittelemään lajia ja avuksi 

kisapäiviin. Jos asia ja yhteistyö kiinnostaa, otathan yhteyttä: 
 

Meri Satama 044 - 300 27 07 

 

 

 

AURINKOISIA TALVIPÄIVIÄ! 
 

 

mailto:SuMaRa.yhteys@gmail.com

