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Hei Husaari! 
 
ISO KIITOS KAIKILLE, JOTKA OLIVAT MUKANA 
AUTTAMASSA VALJAKKOKISOISSA KESÄLLÄ 
2017!!!!!!! 
 

Kisat onnistuivat hyvin ja olemme saaneet hyvää palautetta tuomareilta, kilpailijoilta, 
yleisöltä ja tekniseltä asiantuntijalta! Jokaisen työpanos oli tärkeä ja se panostus, jonka 
seuramme oli tehnyt kisoja varten, on huomattu myös kansainvälisesti.  
 
Nyt on mahdollisuus kertoa mitä ohjelmaa ja kilpailuja kaipaatte tulevalle vuodelle 
2018. Haluamme tarjota seuran jäsenille jotain uutta. 
Kerro ideasi pj@husaariratsastajat.fi  30.11.2017 
mennessä. 
 

 
 
 

Syksyn ohjelmaa: 
 
Hevoskerhot jatkavat lauantaisin sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisätietoja 
nuortenkerho@husaariratsastajat.fi   
 
la 20.10. Ei ole kerhoja (syysloma) 
 
su 15.10. klo 14.00 Harjoituskoulukisat Husaareille. Kilpailukutsu löytyy seuran 
kotisivuilla www.husaariratsastajat.fi. Radanrakennus on la 14.10. klo 14.30. Kaikkien 
kilpailijoiden tulisi osallistua joko radan rakentamiseen tai purkuun.  
 
28.10 klo 14.30 Sennukerho kokoontuu Hoito 1 tiimoilta  vintillä. 
Seuraavana aiheena on hevosen varusteet. Niihin perehdytään Janinan opastuksella. 
 
 
su 19.11. klo 10.00 LUENTO: "Harrastehevosen ruokinta ja rehut"  
Husaarit järjestävät jäsenilleen luennon hevosen ruokinnasta sunnuntaina 19.11. klo 10 
- n. klo 13. Luento pidetään Savijärven kartanon päärakennuksessa. Luennoitsijana tutkija 
ja asiantuntija Susanna Särkijärvi (Luke, MMM). Luento on ilmainen Husaarien jäsenille. 
Ei-jäsenille 20 € (maksetaan tilaisuudessa käteisellä). Tarjolla myös pientä purtavaa.  
 
Ilmoittautumiset viimeistään ma 13.11. sähköpostilla: nuortenkerho@husaariratsastajat.fi   
 
 
la 25.11. klo 18.00 Husaariratsastajat ry. pikkujoulujuhla ja sääntömääräinen 
syyskokous Savijärven kartanolla. Ilmoittautuminen 17.11 mennessä 
sg.manor@kolumbus.fi ilmoitathan myös ruoka-aineallergiat. Hinta aikuisille 30 
€, alle 15 -vuotiaille 15 € ja alle 5 –vuotiaat ilmaiseksi. 
Nautimme perinteisestä kotona tehdystä jouluruuasta ja hyvästä ohjelmasta. 
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la 9.12. klo 14.00 Nuorten kerhon Puurojuhla Maneesissa. 
Joulupukki tarvitsee apua joten toivomme että jokainen tuo noin 3 € 
lahjan pukinkonttiin 
 

 
Oletko kiinnostunut seuran toiminnasta?? 
Jos olet kiinnostunut seuran toiminnasta ja haluaisit päästä hallitukseen mukaan, otamme 
ilomielin vastaan uusia ihmisiä! Ilmoita kiinnostuksestasi seuran puheenjohtajalle 
pj@husaariratsastajat.fi  (Marit Siven).  
 

 
 

Uusi Lajikokeilu 
Kiinnostaako Ahdin valtakunta? Nyt olisi Husaariratsastajilla mahdollisuus kokea miltä 
tuntuu hengittää pinnan alla, kokea painottomuus ja leijumisen tunne. 
 
Laitesukelluskokeilu järjestetään Tervakosken uimahallilla, kokeiluun varataan aikaa 3 
tuntia. Aluksi yhteinen teorialuento jonka jälkeen siirrytään altaalle yksilölliseen 
ohjaukseen kouluttajan kanssa. Allasharjoitteeseen on varattu aikaa 30 min/ hlö. 
Laitesukelluskokeilun hinta on 50 €. 
 
Laitesukelluskokeiluun voivat osallistua kaikki vähintään 10 vuotta täyttäneet lajista 
kiinnostuneet henkilöt, joilla on normaali terveys ja uimataito. Alaikäisten osallistumiseen 
täytyy olla huoltajan allekirjoittama suostumus. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin, 
kyseessä lauantai ilta. Kuljetukset kimppakyydein. 
 
Ilmoittautumiset ja lisätiedot tahvanainen.niina@gmail.com 
 

 
 

 
Hevoskalenteri 2018 varten toivomme, että lähetätte hyviä kuvia hevosista 25.10.2017 
mennessä pj@husaariratsastajat.fi  
Kalenteri tulee pian myyntiin 
 
 

Seura tiedottaa nettisivuilla ja Facebookissa!  
 

Tervetuloa mukaan! 
 
Marit (Masi) Sivén  

Puheenjohtaja on jo käynyt kokeilemassa 
lajia! 
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