
Keravan Ratsastusseuran 

Kevätkirje

Kevät keikkuen tulevi, ja kohta
pääsemme jo nauttimaan
ratsastuksesta ulkona auringon
paisteessa!

Viime vuosi ja tämä alku vuosi on
ollut varsin erikoista aikaa
koronapandemian vuoksi. Olemme
töstä syystä joutuneet siirtämään /
perumaan useita seuratason
kilpailuja. Seuran tilanne
jäsenmäärältään sekä taloudellisesti
on kuitenkin hyvä, joten olemme
selvinneet koronan tuomasta
haasteesta hyvin. 

Keravan Ratsastuskoulu on
hoitanut korona-ajan rajoitusten
puitteissa asiat erinomaisesti ja
olemme onneksi päässeet
nauttimaan ratsastuksesta myös
poikkeusajan aikana. 

On todennäköistä, että emme voi
järjestää seuratasolla kilpailuja
kevään aikana, mutta toivottavasti
viimeistään syksyllä tilanne on
helpottanut ja pääsemme
kilpailemaan koulu -ja
esteratsastuksen merkeissä.
Tulemme tiedottamaan
järjestettävistä kilpailuista some-
kanavien kautta, toki myös tallin
ja maneesin ilmoitustauluilla. 

Hello Spring!

Hei KERRAn jäsen!



Tulevana kesänä KERRA järjestää useat

kenttäratsastuskilpailut, joihin odotetaan suurta

osallistujamäärää, kuten aikaisempina vuosina.

Kenttäratsastuskilpailuiden järjestäminen on

seuralle suuri ponnistus, joten haluamme

toivottaa kaikki seuran jäsenet mukaan

kilpailuihin vapaaehtoisiksi toimihenkilöiksi, olet

sitten junnu tai sennu! Sinulla ei tarvitse olla

aikaisempaa osaamista toimihenkilötehtävistä,

kaikki henkilöt saavat opastuksen tehtäviin. 

Kilpailuiden yhteydessä pääsee nauttimaan

huippuhyvästä Chef-Aulin lounaasta sekä

kokemaan ainutlaatuisen kisatunnelman!

Mikäli olet kiinnostunut kouluttautumaan

Suomen Ratsastajainliiton

toimihenkilökoulutusten kautta, niihin kannattaa

tutustua tämän linkin kautta:

https://www.ratsastus.fi/koulutus/toimihenkilo

koulutus/.

Mikäli olet koulutuksen jälkeen käytettävissä

KERRAn järjestämissä kilpailuissa, seura on

valmis maksamaan koulutuksen hinnan. Näiden

koulutusten suhteen kannattaakin olla seuraan

yhteydessä niin voimme katsoa tilanteen

yhdessä 😊

KERRAn vapaaehtois- ja

toimihenkilötoiminta

Minustako toimihenkilö? 

Laita viesti 

keravanratsastusseura@hotmail.com

 niin olemme yhteydessä!

https://www.ratsastus.fi/koulutus/toimihenkilokoulutus/


Kilpailuiden järjestämisen yhteydessä

tukeudumme myös sponsoritoimintaan, jolla

saamme katettua kilpailunjärjestämisen

kustannuksia. 

Sponsoritoimintaa voi olla paljon erilaista, tällä

hetkellä meillä on upeita sponsoreita mm.

seuraavissa asioissa:

9Lives 

Suomalaisomisteinen ensihoito yritys vastaa

kenttäratsastuskilpailuiden ensihoidosta

 

Uudenmaan Herkku

Sämpylöitä, leivonnaisia jne. kaikkiin

kenttäratsastuskilpailuihin

Hööks, Nutrolin, Solheds, Chia de Gracia,

Horse&Rider, Hankkija 

 Kenttäratsastuskilpaluiden luokkapalkintoja

Talman Lehtopuutarha

Kenttäratsastuskilpailuiden kukkakoristeet

Mikäli sinulla tai edustamallasi yrityksellä on

halukuutta tukea seuratoimintaa ja saada

yritykselle näkyvyyttä kilpailuiden

yhteydessä, kannattaa ehdottomasti olla

yhteydessä niin voimme erikseen sopia tavoista,

jolla seuran toimintaa voi tukea. 

Minustako sponsori? 

Laita viesti 

suvi.m.heinonen@gmail.com

niin keskustellaan eri tavoista tukea

seuran toimintaa!

KERRAn sponsoritoiminta



Muutoinkin haluamme toivottaa seuran 

jäsenet tervetulleiksi mukaan 

seuratoimintaan! Seuratoiminta tarjoaa

yhteisöllisyyttä ja ikimuistoisia hetkiä sekä

loputtomasti mahdollisuuksia oppia uutta.

Tavoitteemme on järjestää seuran jäsenille

erilaisia tapahtumia myös kilpailutoiminnan

lisäksi, kaikki ideat seuramme toiminnan

kehittämiseksi ovat tervetulleita! 

Yhdessä olemme enemmän!

Tutustu myös Suomen Ratsastajainliiton Innostu

seuratoiminnasta-videoon alla olevan linkin

kautta!

https://youtu.be/8XOGg0N1DgM

Oikein hyvää kevättä kaikille, pidetään

itsestämme ja toisistamme huolta! 

KERRAn Hallitus

Hallituksen jäsenten yhteystiedot 

löydät KERRAn 

nettisivuilta www.kerra.fi, 

toki voit aina nykäistä 

hihasta myös tallilla! 

Tule mukaan seuratoimintaan!

Seuraa KERRAa somessa!

Keravan Ratsastusseura RY - KERRA

keravan.ratsastusseura

KERRAn Facebook-sivuston 
kautta on mahdollista liittyä myös 

KERRAn kirppikselle,
 joka on KERRAn jäsenille 

tarkoitettu kirpputori, ratsastajan ja
 hevosten varusteiden myyntiä varten. 

Tägää julkaisuusi 
@keravanratsastusseura, 

jaamme mielellämme 
materiaalia Instassa!

https://youtu.be/8XOGg0N1DgM
http://www.kerra.fi/

