
 

 

 

 

 

 

Rs Majoran jäsentiedote 2/2020 

 

 

Hevosten kanssa toimiminen on elämyksellistä ja voimaannuttavaa. 

 

Olemme kaikki joutuneet uuden arjen keskellä, jossa uusiin toimintatapoihin on jouduttu 

sopeutumaan todella nopealla aikataululla. Tästä huolimatta maailma ei pysähdy, vaan 

tulevaisuutta pitää positiivisin mielin pyrkiä suunnittelemaan, ja toivoa että tilanne palautuu 

mahdollisimman pian normaaliksi. 

 

Onneksi meillä kaikilla on tämä ihana ratsastusharrastus. Tallillahan kaikki arjen murheet 

unohtuvat. Hevosten ja ponien hoitaminen, ratsastaminen ja pelkkä tallin rauhallinen 

tunnelma ja ilmapiiri vievät ajatuksemme pois stressaavista asioista sekä auttavat meitä 

rentoutumaan ja piristymään. Annetaan hevosten hoitaa meitä! 

 

Toivotaan, että tilanne palautuu normaaliksi syksyyn mennessä ja pääsemme taas yhdessä 

järjestämään kisoja ja tapahtumia. 

 

 

Vuosi 2020 alkoi hyvin 

 

Rs Majoranin toimintavuosi 2020 alkoi mielenkiintoisella Kouluratsastusdemolla 

Leppävaaran ratsastuskoululla.  

 
 

 

Tammikuussa ja maaliskuussa saatiin hienosti toteutettua ratsastuskilpailut. Kiitos kaikille 

osallistujille, talkooväelle, tukijoukoille ja hallituslaisille, yhdessä toteutettiin onnistuneet, 

hauskat tapahtumat, joista iloksemme saimme myös paljon positiivista palautetta.   

Onnea myös kaikille kisoissa ratsastaneille. Kisoista kertyi ratsastajille, hevosille ja poneille 

Majoran cup pisteitä, useampi sai kvaalauksen seuramestaruuskisoihin ja moni suoritti 

ratsastuksen perusmerkin. 

 

Tammikuu kisoissa hienosti perusmerkin suorittaneille ratsastajille jaetaan merkit 

seuraavissa RS Majoran mestaruuskisoissa. (Aikaisemmin merkit jaettiin ainoastaan 

pikkujoulujuhlissa.) Onnittelut perusmerkin suorittaneille! 

 

 

 

 



 

 
 

Päivitetty mestaruuskisoihin 2020 kvaalanneiden lista on liitetty Kilpailut-välilehdelle.  

Onnittelut kvaalanneille. https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/kilpailut/ Jos 

kesäkuulle suunnitellut seuramestaruuskisat joudutaan perumaan, niin ensimmäiset syksyllä 

toteutuvat kisat tulevat olemaan mestaruuskisat. 

 

Majoran Cup pisteitä ovat keränneet ratsastajat, hevoset ja ponit tammikuun ja maaliskuun 

kisoista. 

 

Onnea kaikille pisteitä keränneille. Pistetilanne on liitetty Kilpailut-välilehdelle 

https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/kilpailut/ 

 

Kevätkokous 

 

Ratsastusseura Majoranin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 8.3.2020 After Riding 

tilassa. Kokouksessa esitettiin vuoden 2019 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja 

myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. 

 

 

Hallituslaiset ja junioritoimikunta esittäytyy 

 

Esittelyissämme olemme halunneet kertoa hieman laajemmin omasta suhteestamme 

ratsastukseen, ajatuksistamme seuratoiminnasta ja siitä mitä ratsastus harrastuksena meille 

antaa. Hallituslaisten ja junioritoimikuntalaisten esittelyt löytyvät tämän linkin kautta 

.https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/seura/hallitus/ klikkaamalla kunkin 

hallituslaisen nimeä. 

 

 

Päätökset hallituksen kokouksista 

 

Hallitus kokoontui alkuvuodesta kaksi kertaa. Olemme lisänneet uuden osion Seura-

välilehdelle Hallitus-otsikon alle, johon on julkaistu ydinkohdat kokouksissa tehdyistä 

päätöksistä. https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/seura/hallitus 

 

 

 

Tapahtumakalenteri syksy 

 

https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/kilpailut/
https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/kilpailut/
https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/seura/hallitus/
https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/seura/hallitus


Hallitus jatkaa toimintaansa ja seuran kehittämistä vaikeista ajoista huolimatta. Katseemme 

on jo syksyssä ja toivommekin, että tilanne normalisoituisi syksyyn mennessä. Haluamme 

tässä vaiheessa kertoa, että seuraavat toteutettavat kisat tulevat olemaan seura- 

mestaruuskisat.  

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme tulevista tapahtumista tilaneteen mukaan. 

 

Oheisena syksylle suunniteltujen kisojen ja tapahtumien aikataulu: 

Seurakisat 23.8. (Seuramestaruuskisat?) 

Hubertus, juniorit 5.9. 

Hubertus, seniorit 19.9. 

Seurakisat 4.10. 

Seurakisat 15.11. 

https://ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com/tapahtumakalenteri/ 

 

 

Seuratuotteet  

 

Seuran uudet T-paidat tulevat pian myyntiin. Ilmoitamme tästä mahdollisimman pian 

SoMessa ja nettisivuilla. 

 

 

Yhteistyö ja jäsenedut 

 

Oletko kiinnostunut tekemään yhteistyötä seuramme kanssa? Haluatko tarjota jäsenetuja 

seuramme jäsenille? Ole yhteydessä: kitte.hamilton@one4all.fi 

 

 

Toivomme että tilanne pian palautuisi normaaliksi, ja voisimme kaikki jatkaa entistä 

aktiivisemmin rakkaan harrastuksemme parissa. 

 

Odotamme jo kovasti nähdäksemme teitä kaikkia niin kisakentillä kuin kentän laidoilla 

 

Terveyttä kaikille, T: Riitta, Mervi, Malla, Elina, Riikka, Kitte, Katarina, Terhi, Tia, Helmi, 

Teresa ja Alexandra  

 

 

Samanhenkisten ihmisten kanssa yhteistä kivaa tekemistä! 

 

 

Ratsastusseura Majoran ry toimii Espoossa Leppävaaran ratsastuskoululla ja täydentää 

ratsastuskoulun tarjontaa. RS Majoran on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen. 
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