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Hei Husaari! 
 
Kiipeilykokeilu Salmisaaren kiipeilykeskukseen su 29.11. klo 17 
 
Husaarit tekevät retken Salmisaaren kiipeilykeskukseen sunnuntaina 29.11 klo 17-18.30. 
Ohjelmaan kuuluu kiipeilyä itsevarmistavilla laitteilla, köydellä ja boulderointia (matalaa kiipeilyä 
patjojen päällä). Paikalla on ohjaaja.  
 
Junnuille retki on ilmainen ja sennuille 5€. Seura ja Nuortenkerho maksavat bensakulut.  
 
Mukaan mahtuu 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu s-postilla 
nuortenkerho@husaariratsastajat.fi tai suoraan Idalle 040 0500 734, viimeistään su 22.11. Kerro 
samalla jos voit ottaa kimppakyytiläisiä.  
 
Kiipeilyvarusteiksi sopivat parhaiten verkkarit / trikoot ja T-paita sekä ohuet sukat. Menemme 
kimppakyydeillä, jotka sovitaan kun tiedetään lähtijät. Paikalla Salmisaaressa tulee olla viimeistään 
16.40. Os. Energiakatu 3, Helsinki.  
 
 
Uudet hevoskerhot alkaneet 
Uudet hevoskerhot aloittivat toimintansa lokakuun lopussa. Ruotsinkielinen minimerkki on 
lauantaisin klo 10-11 ja suomenkielinen klo 12-13. Varsinkin suomenkieliseen kerhoon kaivataan 
lisää kerholaisia. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja nuortenkerho@husaariratsastajat.fi.  
 
 
Vuosikirjaa kootaan taas! 
Lähetä Husaarien tapahtumissa / kisoissa / arjessa otettuja kuvia NK:lle 
nuortenkerho@husaariratsastajat.fi tai tuo tikulla tms. tallille Idalle tai Jessicalle. Tarkoitus on 
kerätä kuvia kaikista tämän vuoden tapahtumista ja viime vuoden joulukuvia, sekä Savijärveltä että 
muualta. 
LÄHETÄ KUVAT VIIMEISTÄÄN ke 25.11. 
 
 
5.12.2015 Puurojuhla ja varsojen ristiäiset maneesissa klo 13.30. 

 
1.12.2015 Yleisöksi Popp and Roll –esitykseen Pasilaan klo 16.30.  
 
Husaareilla on nyt mahdollisuus osallistua MTV3:n musiikkiaiheisen viihdeohjelman Pop 'n' Rollin 
kuvauksiin tiistaina 1.12 (Pasilan filmihalli klo 16.30-n.20.00). Sitovat ilmoittautumiset  osoitteeseen 
sihteeri@husaariratsastajat.fi. Huom! Ikäraja kuvauksiin on 14v.  
 
Tervetuloa mukaan!  
 
******************************************************************************** 
Pop'n' Roll on tunnin mittainen, koko perheelle suunnattu comedypanel show, jonka 
aihepiirinä on populaarimusiikki. Juontaja Jenni Pääskysaari ja vakiokapteenit Mikko 
Kuustonen ja Jaakko Saariluoma, vakiokasvojen lisäksi jokaisessa jaksossa kaksi 
vierailijaa viihteen ja musiikin saralta. 
 
 

mailto:pj@husaariratsastajat.fi
mailto:sihteeri@husaariratsastajat.fi
mailto:nuortenkerho@husaariratsastajat.fi
mailto:nuortenkerho@husaariratsastajat.fi
mailto:nuortenkerho@husaariratsastajat.fi
mailto:sihteeri@husaariratsastajat.fi


 

 

 
 

Yhteystiedot: 

 

puheenjohtaja Marit Siven 

pj@husaariratsastajat.fi 

040 7339 853 

 

nuorisovastaava Ida Törnroos 

nuortenkerho@husaariratsastajat.fi 

sihteeri Essi Forssell 

sihteeri@husaariratsastajat.fi 

 

HusR jäsentiedote 2015 
 

 
 

 
 
 
 
12.12.2015 Husaariratsastajien 
pikkujoulujuhla  
ja sääntömääräinen syyskokous Savijärven Kartanolla klo 18.00 
alkaen. Juhlissa tarjoillaan jouluruoka. Hinta aikuisille 25 € ja lapsille 
(alle 15 v) 10 €. Sitovat ilmoittautumiset 3.12.2015 mennessä 
sg.manor@kolumbus.fi  
JÄLKI-ILMOITTAUTUNEITA EI OTETA! Mukaan mahtuu 60 
henkilöä. Mukaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä! Muista myös 
ilmoittaa erikoisruokavaliosi! 
 
HusR Joulupäivällinen 12.12.2015 
  
Rosollia, kahdenlaista silliä, graavisuolattua kirjolohta. 
Kartanon erikoisuus; rullasylttyä, punajuuren kera. 
Lanttu - ja porkkanalaatikkoa, kinkkua, herneitä, punakaalia ja peruna. 
Leipä ja voi. 
Jälkiruoaksi; pehmeä piparkakku ja kahvi 

 
Tervetuloa! 
 

 

Seura tiedottaa myös nettisivuilla ja Facebookissa!  
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