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MITÄ TALLILLA TAPAHTUU:
8.11. klo 11-12 Nuorten kerhon syyskokous ja vanhempainpäivä
Järjestämme Husaariratsastajien Nuorten kerhon vanhempainpäivän lauantaina 8.11. klo 11-12,
Savijärvellä, kerhohuoneessa. Ohjelmassa on Nuorten kerhon sääntömääräinen syyskokous,kerhojen
sääntöjen päivittäminen ja yleistä infoa.
Tilaisuus on oiva tapa tutustua muihin vanhempiin, kerhonvetäjiin ja toimintaamme. Jos teillä on
kysyttävää, ettekä pääse paikalle kyseisenä päivänä, voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tai oman
lapsenne kerhonvetäjään.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi, niin uudet kuin vanhatkin. Kaikki kerhot pidetään lauantaina samaan
aikaan vanhempainpäivän kanssa, klo 11-12. Tervetuloa!

15.-16.11.2014 EA 2 kurssi. Jäljellä on 2 paikkaa jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ajankohta on 15.-16.11.2014. Kurssipaikkana toimii Savijärven kartano klo 9.30 alkaen. Muista rennot ja
säänmukaiset vaatteet. Varustaudu elvyttämään kuraisella kentällä tms. Ilmoita allergiat suoraan minulle,
mikäli olet superallerginen varaudu omin eväin. Ilmoittaudu Leenalle 044 566 4263

22.11.2014 klo 12.30 HARJOITUS: TAPATURMAN SATTUESSA –KUINKA TOIMIA
Käytännössä harjoitellaan hätätilanteita (sairastumisia/traumoja) tallilla.
Käymme läpi ambulanssin ja FinnHEMS helikopterin ohjausta paikalle ja muuta miten toimia ennen kuin
ensihoito tulee ja miten hätäkeskus toimii, mitä tietoja haluavat paikalta ja mitä neuvoa sieltä saa jne. Kyse
olisi enemmän koko prosessin menosta ja taktikoinnista kuin varsinaisesta ensihoidosta.
Käymme läpi ja mietitään miten potilaan saa maastoreissulla ensihoitajien käsiin jostain metsästä, mitä
välineitä siihen voi käyttää ympäriltä jne. Kuinka hevoset reagoivat tilanteeseen ja mitä on hyvä ottaa
huomioon sitä ajatellen esimerkiksi asioita kuten kuka menee auttamaan kun kaikilla oma hevonen plus yks
vapaana, jonka ratsastaja on pöpelikössä. Harjoittelemme tiimityötä, improvisoimista ja johtamista
erikoisessa tilanteessa.

29.11.2014 Joulujuhla ja sääntömääräinen kokous klo 18.00 Savijärven kartanolla.
Ohjelmassa on ihanaa jouluruokaa, seuran syyskokous, pelejä, leikkejä ja palkitsemisia.
Hinnat: Seniorit 25 ! ja juniorit 10 !.
Ilmoittautumiset 21.11.2014 mennessä Essi Forssell sihteeri@husaariratsastajat.fi
Muistathan mainita erikoisruokavaliosi!

6.12. ei heppakerhoja. Hyvää itsenäisyyspäivää!

13.12. klo 13 puurojuhla maneesissa. Tervetuloa tonttuilemaan koko perheen voimin Nuorten
kerhon puurojuhlaan! Ohjelmassa mm. varsojen ristiäiset, tonttuohjelmaa, palkitsemisia ja joulupuuroa. Ota
myös mukaan pieni 2! arvoinen lahja joulupukin säkkiin!

PS. Katso vinoshow 9.11. Husaarit olivat yleisössä mukana!

Julistamme kilpailun!
Äänestä valjakkokisojen nimi:
Äänestykset 26.11.2014 mennessä osoitteeseen ida.tornroos@gmail.com
Voit äänestää myös ratsastuskoulun toimistossa (iso satulahuone) 22.11.2014 saakka.
Äänestäneiden kesken arvotaan ”hevostuotepaketti”
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Savijärvi Challenge
Savijärvi Top Driving
Savijärvi Games
Savijärvi Grand Prix
Savijärvi Driving Derby
Savijärvi Annuals
Savijärvi Race
Savijärvi Masters
Savijärvi Trophy

Terveisin
Marit (Masi) Laurinkoski, puheenjohtaja

