MERI-LAPIN RATSASTAJAT RY.
LAIVANIEMENTIE 985
94430 TORNIO
MELARA-Tiedote 2/2012
1. Meri-Lapin ratsastajat ry. on vuonna 2001 perustettu ratsastusseura. Tuemme kaikentasoisia ratsastajia
kilpailun ja laadukkaan valmennuksen merkeissä. MeLaRa toimii Meri-Lapin Hevospalvelun tiloissa.
Palkitsemme jäseniämme kilpailuiden järjestämisestä ja muista talkootöistä talkoopassimerkinnöillä.
Seuramme jäsenet kilpailevat järjestämissämme seurakilpailuissa MeLaRa Cupissa koulu- ja
esteratsastuksessa juniorit ja seniorit omissa sarjoissaan. Uutuutena tänä vuonna järjestetään ns. KuningasCup, jossa kaikki kilpailevat samassa sarjassa ja eniten osakilpailupisteitä kerännyt ratsukko voittaa koko
cupin. Ks. Cup-säännöt MeLaRan sivuilta Kilpailut-osiosta! Lisäksi palkitsemme kaikki alue- ja kansallisissa
kilpailuissa menestyneet ratsukot valmennuspörssipisteillä, joita saa käyttää seuran järjestämissä
valmennuksissa. Kaikki palkitsemiset suoritetaan seuran pikkujouluissa vuoden lopussa. Seuraa Foorumista
ilmoittelua!
Virallisena tiedotusvälineenä niin tuntitoimintaa, valmennuksia, heppakerhoa kuin muutakin seuran
toimintaa koskevissa asioissa käytämme internet-sivujamme: www.melarat.net (Foorumi). Siellä on
ilmoitukset perutuista tunneista, tulevista tapahtumista jne.
2. Jäsenhinnat 2012
Täysjäsenhinta
Perheenjäsenhinta

47,00 €
25,00 €

3. Heppakerho
Heppokerho on pyörinyt täydellä teholla koko kevään ja kesätauko alkaa olemaan edessä. Kerho kokoontuu
vielä 27.5.2012: Kerhokauden lopetus. Järjestetään kerholaisten leikkimieliset keppihevoskilpailut,
paikalla pientä purtavaa ja palkitaan vuoden ahkerimmat kerholaiset! Vetäjinä toimivat Nuori Suomiohjaajat Sanna Lahdenperä ja Riikka Saukonoja. Heppakerhon toimintaan voit tutustua tarkemmin
erillisestä esitteestä MeLaRa:n sivuilta.
4. Aitatalkoot – tanner ryskyy ja aitaa kaatuu!
TI 12.6. ja KE 13.6. aika: ILTA, tarkemmin likempänä. Mahd. mukaan otetaan vastaan myös päivätyöryhmiä..
Ulkokentän aitalaudat ja –tolpat uusitaan. M-LHP vastaa tolppien pystytyksestä ja aita- yms. maalien ja
materiaalien hankinnasta ennen talkoopäivää. Seuran jäsenet vastaavat aitalautojen kiinnittämisestä
(sennut) ja maalaamisesta (junnut).
Talkoopäivinä aitalaudat kiinnitetään ja maalataan saman tien. Aidan tulisi valmistua vain parissa päivässä,
jotta kenttää voidaan käyttää ratsastamiseen. Kaikki seuran jäsenet ovat velvoitettuja osallistumaan
talkoisiin, kiitos jo kaikille etukäteen. Olisi todessa hienoa, jos myös ratsastajien perheenjäsenet voisivat
osallistua talkoisiin (esimerkiksi junnujen vanhemmat olisivat tervetulleita!) Mahdollisuuksien mukaan
samalla myös piha-alueen siivousta ja haravointia. Jos sinulla on ”kohteeseen” sopivia omia työkaluja, ota
mukaan, ja laita työvaatteet päälle! Talkoista tiedossa leimoja passiin n. 1 leima/1h.
5. Kilpailukausi 2012
Kisakausi on jo täydessä käynnissä. MeLaRan Kisatoimikunnan järjestäytymiskokous pidettiin helmikuussa
ja toimikuntaan järjestäytyi seuraavasti:
toimikunnan johtaja: Kristiina Rauma
verryttely- ja toimihenkilövastaava: Sanna Lahdenperä, Riikka Saukonoja
kanslia- ja talousasiavastaava: Taru Puurunen, Kaisu Väisänen

tiedotusvastaava: Seija Salomäki
turvallisuus- ja kilpailualuevastaava: Sonja Pitkänen, Esa Malinen
ilmoittautumis- ja tulosvastaava: Anniina Leinonen, (Krisse)
tallivastaava: Päivi Hirvonen, Mari Pietilä
kenttä- ja kilpailualuevastaava: Katariina Pajari, Ilona Ylivallo (kilpailualuevastaava on myös tuolla
turvallisuudessa, katso miten olisi hyvä jaotella, täsmentää)
kanttiinivastaava: Maisa Hohtari, Päivi Malinen
palkintovastaava: Miia Hohtari
tuomaritorni (vastaava): Pia Posti
Muita jäseniä: Teija Horsma, Irene Mäkimartti, Eija Vuolukka. Kaikki ovat tervetulleita!
Seuraavat varmistetut kisat:
30.6.
Seurakoulukisat (Hevoshullu-taitokilpailut + avoimia luokkia)
1.7.
Aluekoulukisat
6.7.
Seuraestekisat (Hevoshullu-estekisat + avoimia luokkia)
7.-8.7.
Aluetason estekisat
Kilpailutoimikunta kokoontuu ensi viikon keskiviikkona 30.5. klo 18.00 maneesikahviossa. Kaikki Tervetuloa!
Asiat mm. tulevat kisat, niiden organisointi, järjestely- ja talkooasiat.
6. Naperotalutukset
Meri-Lapin Ratsastajien Heppakerho järjestää naperotalutusta Meri-Lapin Hevospalvelun ratsastuskoulussa
Kaakamossa. Naperotalutus antaa lapselle tuntuman, millaista on istua ponin selässä eikä se vaadi lapselta
ratsastustaitoja.
Parittomilla viikoilla sunnuntaisin kello 13.00.
Päivämäärät ovat alustavasti 27.5, 10.6, 24.6, 22.7, 5.8, 19.8, 2.9, 16.9, 30.9, 14.10 ja 28.10
Hinta on 5 €/ 15 minuuttia.
Seuraa tiedottelua Meri-Lapin Hevospalvelun sivuilta www.m-lhp.fi
Naperotalutuksessa käytämme ratsastuskoulun luotettavia opetusponeja ja taluttajina kokeneita
hevostenkäsittelijöitä. Kypärän saa lainaksi tallilta.
Lisätietoja: Heppakerho-ohjaaja Riikka Saukonoja 040-7675907/riikka.saukonoja@luukku.com
Osoite: Lahentie (navigaattori: Laivaniementie 985), 94430 Tornio

ILOISTA JA TOIVOTTAVASTI LÄMMINTÄ KESÄÄ KAIKILLE!
Terveisin MeLaRa:n puolesta jäsensihteeri Kristiina Rauma

