Hei Husaari!
Taas on vuosi vierähtänyt seuratoiminnassa ja ensimmäinen puheenjohtajavuoteni on
onnistuneesti takana. Olemme järjestäneet muun muassa kansalliset valjakkokisat ja
seurakisaviikonlopun, jossa oli mahtavat 212 osallistujaa. Olemme myös rakentaneet uuden
verryttelykentän, 60x20m kokoisen Kaireenan Savijärvelle. Husaarit valittiin myös keväällä Vuoden
Ratsastusseuraksi 2013. Kiitän kaikkia Husaareja suuresta panoksesta ja innosta toimintaan sekä
kisajärjestelyihin vuonna 2014.
Valjakkokisat
Husaarit järjestävät valjakkoajon Suomenmestaruuskisat ensi kesänä, pe 26. - su 28.6. Merkitse
päivä kalenteriin, sillä tarvitsemme paljon talkoolaisia ja toimihenkilöitä. Apuun voi tulla tunniksi tai
pariksi, ja myös ennen kisapäivää on paljon tehtävää. Mielenkiintoisia ja sopivia
toimihenkilötehtäviä löytyy varmasti kaikille. Ota rohkeasti yhteyttä jos haluat auttaa!
Valjakkokisojen nimestä käytiin tiukka äänestys ja nimeksi valikoitui Savijärvi Top Driving. Tätä
nimeä kilpailumme kantaa ensi kaudella, ja olethan sinäkin mukana luomassa mahtavaa
tapahtumaa. Hoitopaketin arvonnassa onni potkaisi Anna Lillqvistiä.
Tiedottaminen
Seuran nettisivut www.husaariratsastajat.fi ja sähköpostitse jaettava jäsentiedote ovat seuran
virallinen tiedotuskanava. Ilmoita jäsentiedotetta varten s-postiosoitteesi jäsensihteerille
(jasensihteeri@husaariratsastajat.fi). Lisäksi kannattaa liittyä seuran Facebook-ryhmään, joka
löytyy nimellä Husaariratsastajat. Varmistathan, että jäsensihteerin sähköpostit eivät mene
roskapostiin! Uusilta nettisivuilta löytyy myös hallituksen esittely ja kuvia seuran toiminnasta.
Nuorten Kerhon junioritoiminta
Husaarien Nuorten Kerho jatkaa ensi vuonna aktiivista toimintaansa, suunnitteilla on mm. retkiä ja
viikonloppuleiri. Kerhot jatkuvat tammikuun 17. päivä ja mukaan ovat tervetulleita kaikki Husaarien
juniorit. Hoitohevostoiminta on myös Nuorten Kerhon toimintaa ja oman hoitohevosen saa
hevoskerhon kautta. Uuden kerhon alkamisesta ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan
seuran nettisivuilla ja jäsentiedotteessa. Ota yhteyttä NK:n puheenjohtajaan jos olet kiinnostunut
tulemaan mukaan! husr_nk@hotmail.com, 040 0500 734 / Ida
Puurojuhla
Nuorten kerhon perinteinen puurojuhla pidetään lauantaina 13.12. klo 13 Savijärven kartanon
maneesissa. Ohjelmassa mm. Lucia, tonttukatrillia ja joulupuuroa. Muista ottaa pieni joululahja
mukaan pukinkonttiin! Puurojuhlasta voit myös ostaa Husaarien seinäkalenterin, á 20€.
Kalenteri 2015
Husaarit myyvät seinäkalentereita vuodelle 2015. Kalenterin kuvissa seikkailevat Husaari-hevoset
ja seuran jäsenet. Oiva lahjaidea pukinkonttiin! Oman kalenterisi voit ostaa hallituksen jäseniltä
Savijärveltä.

Hinta: 20€ käteisenä
Mistä: Savijärveltä hallituksen jäseniltä ja Puurojuhlasta 13.12.
Mitä: Seinäkalenteri, koko A4 (avattuna A3)

Jäsensihteeri muistuttaa

Joululahjaksi seuran jäsenyys, nyt se on mahdollista! Seuran nettisivuilta löytyy ohjeet kuinka
seuran jäsenyyden voi kääräistä pakettiin ja laittaa pukinkonttiin.
Ensi vuodeksi seuraan liittymisen voi tehdä jo nyt joulukuussa, s-postia
jasensihteeri@husaariratsastajat.fi. Maksamalla jäsenmaksusi eräpäivään mennessä takaat
Hippos-lehden postiluukkuun ja katkeamattoman jakson myös liiton vakuutuksessa. Muista myös,
että jäsenmaksun maksamattomuus ei ole irtisanoutuminen seurasta, ja maksu on
perintäkelpoinen.
Kisatuloksia toimintakertomukseen
Kokoamme vuodenvaihteessa seuran toimintakertomusta, jota varten tarvitsemme jäsenten
kisatuloksia. Listan tuloksista voi lähettää sihteerille s-postilla osoitteeseen
sihteeri@husaariratsastajat.fi.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja erittäin hyvää hevosvuotta 2015!
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Marit ”Masi” Laurinkoski
Husaariratsastajat ry.:n puheenjohtaja
pj@husaariratsastajat.fi

Yhteystiedot:
puheenjohtaja Marit Laurinkoski
pj@husaariratsastajat.fi
040 7339 853

sihteeri Essi Forssell
sihteeri@husaariratsastajat.fi

nuorisovastaava Ida Törnroos
husr_nk@hotmail.com

jäsensihteeri Leena Niemistö
jasensihteeri@husaariratsastajat.fi

