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HUOM varaathan kalenteristasi seuraavat päivät: su 12.1. ja su 26.1.

12.1. Heikki Mutikaisen DEMO Leppävaaran ratsastuskoulun maneesissa 

klo 13-15. Tervetuloa kaikki!

26.1 Tammikuun Seurakisat  Kaikille sopivia luokkia. Tervetuloa mukaan.

RS Majoranin uuden puheenjohtajan ominaisuudessa haluan toivottaa hyvää alkanutta vuotta 

kaikille seuran jäsenille.  

- Samalla haluan esittää kiitokseni hallituksen uusille jäsenille siitä, että lähditte rohkeasti ja iloisena 

mukaan hallitustyöskentelyyn. Majoranin hallituksessa on nyt edustus hyvin erilaisista seuran 

jäsenistä sekä kokemusta monelta eri toimialalta: Pitkään seurassa olleita ja uudempia seuran 

jäseniä, eritasoisia kilpailijoita ja ei-kilpailijoita, äiti- /lapsiratsastajia, aikaisemmin hallituksessa 

mukana ollut, ratsastuskoulun edustaja, kaikki ikäryhmät edustettuina, myös junioreita. Kiitos myös 

niille monille ihmisille, jotka olitte halukkaita auttamaan hallituksen ulkopuolisena.

On kiva lähteä yhdessä toteuttamaan uutta toimintakautta. Uskon, että vuodesta 2020 tulee hyvä 

vuosi.

T Riitta Mutikainen, pj

RS Majoran hallitus

Uusi hallitus ryhtyy iloisena ja innokkaana toteuttamaan toimintavuotta 2020.

Hallitus on alustavasti jakanut tehtävät ja vastuut seuraavanlaisesti:

Riitta Mutikainen, puheenjohtaja

Mervi Sormaala, varapuheenjohtaja

Malla Paajanen, sihteeri

Elina Kouti -Halinen, rahastonhoitaja

Riikka Mutikainen, jäsensihteeri

Kitte Hamilton, SoMe

Katarina Hellsten-Palomäki, webmaster

Terhi Markula, säännöt

Tia Mutikainen, ratsastuskoulun edustaja, kilpailutoiminta

Hallituksen ulkopuolella:

Helmi Laakso, junioritoimikunta

Teresa Paatero, junioritoimikunta

Alexandra von Wendt, junioritoimikunta

- Esittelemme itsemme kuvien kera seuran sivuilla piakkoin.

Tehtävämme ja tavoitteet

Olemme sitoutuneet kehittämään seuran toimintaa ja järjestämään tapahtumia yhdessä seuran 

jäsenten kanssa. Ensisijaisia tavoitteitamme 2020:

- suunnitella ja järjestää yhdessä seuran jäsenten kanssa tapahtumia ja kilpailuja

entistä laajemmalle kohderyhmälle, siten, että kaikille halukkaille löytyy kivaa tekemistä 

samanhenkisten ihmisten kanssa, niin aloittelijoille, kuin pidemmällekin kehittyneille.

- tavoittaa ratsastuskoulun asiakkaat ja nuorten ratsastajien vanhemmat

entistä paremmin, jotta he halutessaan voivat tutustua seuraan ja

osallistua sen toimintaan.



12.1. 2020 toivottu Heikki Mutikaisen DEMO

- Leppävaaran ratsastuskoulun maneesissa klo 13-15

Tervetuloa kaikki mukaan seuraamaan mielenkiintoista Heikki Mutikaisen Demoa. Heikki 

Mutikainen on ansiokkaan kilpailu-uran tehnyt valmentaja, hevosten kouluttaja ja kasvattaja sekä 

Leppävaaran Ratsastuskoulun perustaja ja omistaja (yhdessä Hannele Mutikaisen kanssa).

Hän on opiskellut ratsastusta Englannissa sekä Saksassa. Heikki suoritti armeijan

urheilujoukoissa hevosensa Majoranin kanssa. Sieltä hän sai mukaansa

korkeimman valmentajatutkinnon, koulu- ja estetuomarin, ratamestarin, kengittäjän

ja eläinlääkintäaliupseerin pätevyydet.

Heikki on myös ollut perustamassa Ratsastusseura Majorania ja toiminut seuran

ensimmäisenä puheenjohtajana.

Heikki ja Hannele seuraavat alan kehitystä myös kansainvälisellä tasolla, osallistumalla vuosittain 

alan seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin sekä tapahtumiin maailmalla. He ovat mm tuoneet 

ensimmäisenä jo 1980 luvulla Saksasta Suomeen hyväksi koetut lasten miniratsastustunnit sekä 

ryhmäkoulukisat.

- Demo on suunniteltu siten, että jokainen löytää siitä jotain opittavaa itselleen

- Demo pidetään Leppävaaran ratsastuskoulun maneesissa

- Buffetista ostettavissa kahvi, teetä, mehua yms.

- Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

- Osallistumismaksu 10 e (ei-jäsen 15 e). Käteismaksu maneesin ovella.

-Tapaat demotilaisuudessa myös kaikki hallitusjäsenet. Tervetuloa juttelemaan

toiveistasi ja kokemuksistasi seurassa sekä kuulemaan v 2020 seuran tapahtumista.

- Demon seuralle tarjoaa Leppävaaran Ratsastuskoulu. Kerätyillä varoilla tullaan hankkimaan 

seuralle etämaksuupääte ja puhelin helpottamaan  mobiilimaksamista

https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/#token-1027252

Tammikuun kisat 26.1.2020

Kisaluokat on suunniteltu siten, että jokaiselle löytyisi luokkia.

Esteluokat:  80cm,  60 cm ja ristikko.

Koululuokat: Perusmerkin kouluohjelma, Helppo C ja  A-merkin kouluohjelma

- Säännöt on päivitetty ja tiivistetty. Nyt voit mm ilmoittautua heti,

kun kisakutsu on julkistettu

- Buffetissa tarjolla lämmintä keittoa

https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/kilpailut/#token-1026494

Tapahtumakalenteri ja nettisivut

- Päivitämme Majoranin nettisivuja vaiheittain, josta johtuen vuodenvaihteessa saattaa esiintyä

ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä.

- Tapahtumakalenteri julkistetaan vaiheittain. Kisapäivämäärät pyrimme julkistamaan puolen

vuoden jaksoissa.

Ratsastusseura Majoranin hallitus toivottaa iloista, rentuouttavaa liikkumista ja

tekemistä hyvässä seurassa Leppävaaran ratsastuskoulun puitteissa

T: Riitta, Mervi, Malla, Elina, Riikka, Kitte, Katarina, Terhi, Tia, Helmi, Teresa ja Alexandra

Samanhenkisten ihmisten kanssa yhteistä kivaa tekemistä! 

https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/#token-1027252
https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/kilpailut/#token-1026494

