
28. toukokuuta 2020 Päivölän Ratsutilalla

Hei leiriläinen.

Tervetuloa Päivölään viettämään hauskaa ratsastusleiriä islanninhevosten parissa.  Leiri alkaa maanantaina 
klo 9.00 jolloin jaetaan ratsastusryhmät ja valmistaudutaan ensimmäiselle ratsastustunnille. Myöhemmin 
tuntien jälkeen tutustumme toisiimme, majoitumme ja käymme leiriohjelmaa ja -toiveita tarkemmin läpi. 
Tarkempi päiväohjelma on nähtävissä tallikahvion seinällä koko leirin ajan. Voit ottaa ohjelmasta kuvan ja 
lähettää tiedoksi myös kotiin.

Ohjelmassa luvassa mm. ratsastusta, teoriaa, hoitohevonen, tallitöitä, hevostaitojen oppimista ja muuta 
mukavaa.

Yöpymisen sisältävällä leirillä yövytään päärakennuksen yläkerrassa. Ruokailu- ja sosiaalitilat sijaitsevat 
tallin yhteydessä.  Leirillä on täysihoito ja maukasta kotiruokaa. HUOM. Ilmoitathan ruoka-
ainerajoitteistasi sekä mahdollisista lääkityksistä Marialle sähköpostitse viimeistään viikkoa 
ennen leirisi alkua.

Leiri päättyy perjantaina leirikisoihin ja kakkukahvitteluihin klo 14 mennessä. Leirikisat alkavat n. klo 12. 
Kotiväen osallistujamäärää kyselemme keskiviikkona tarjoilua varten.

Varaa mukaasi ratsastusvarusteiden lisäksi sadevaatteet, vaihtovaatetta (myös lämmintä), pyyhe, 
liinavaatteet tai makuupussi (peite ja tyyny ovat talon puolesta), hammasharja, -tahna ja muut 
peseytymisvälineet, taskulamppu, uimapuku ja mahdolliset lääkkeesi, rahaa leirikioskia varten ja sisätossut 
tai sandaalit ja tietysti REIPASTA LEIRIMIELTÄ!!!

Jos harrastat ratsastusta toisella tallilla, huomioithan että tautien leviämisen ehkäisemiseksi, tulee 
varusteet pestä/desinfioida tallilta toiselle liikuttaessa.

Huolehditaan myös koronarajoituksista eli pestään käsiä usein ja yskitään/aivastetaan hihaan. Jos sairastut 
leirillä, ilmoitathan heti ohjaajalle. Kipeänä ei voi olla leirillä ja on lähdettävä kotiin.

Tallimme on SRL:n jäsentalli.

Päivölässä Sinua odottavat Maria, Roosa ja Mirka sekä mahtavat issikat; Hlökk, Faxa, Kúnst, Prins, Gæfa, 
Ofelia, Eydis, Gloð, Frami, Litla-Maja ja Erlendur sekä Jarpur.

TERVETULOA !!!

Parhain terveisin,

Maria Karhu-Parkkonen

P.s. Huolehdithan, että tuot yhteystietolomakkeen tullessasi leirille. Ruoka-ainerajoitteista tiedotathan 
kuitenkin etukäteen.

Kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin, niin lasten kuin vanhempienkin, vastaa Maria joko numerossa 
040 594 0451 tai sähköpostitse maria.karhu-parkkonen@karhupirtit.com. 

Nähdään leirillä!
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TUNTILAISEN / LEIRILÄISEN YHTEYSTIEDOT:

Ratsastaja

Nimi:      __________________________________________________

Osoite:   __________________________________________________

Puhelin:  ___________________________________________________

Email:     ___________________________________________________

Huoltaja (jos ratsastaja alle 18v.)

Nimi:      ___________________________________________________

Osoite:   ___________________________________________________

Puhelin:  ___________________________________________________

Email:     ___________________________________________________

Muut ohjaajan tietoon saatettavat asiat, kuten sairaudet, yliherkkyydet ja lääkitykset.

Leiriläisen / kurssilaisen osalta myös ruoka-aineallergiat ja uimataito,.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Saako tuntilainen / leiriläinen näkyä valokuvissa ja sosiaalisessa mediassa esim. facebook / instagram?

__________________________________________________________

                   Kyllä          Ei                                   Kyllä          Ei

SRL:n jäsen:  _______   _______    Green Card:  _______   _______
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