Kesän 2017 leirit nyt varattavissa!
Ulkona on ensimmäistä kertaa tälle talvelle kunnon pakkanen. Niin kylmä, että Naku-kissa välttelee ulos
menoa viimeiseen asti ja säätiedotus lupaa vain kylmenevää. Ratsastaessakin voi vain haaveilla siitä, että tpaidassa tarkenee harjoitella laukannostoja tai pysähdyksiä. Juuri tässä, ehkä talven kylmimmässä
kohdassa, on ihana haaveilla pitkistä valoisista kesäpäivistä, jotka saa viettää kokonaan tallilla.
Jotta haaveista tulisi puolen vuoden päästä totta, kannattaa toimia nopeasti ja varata oma paikka Peltolan
Ratsutilan suosituilta kesäleireiltä. Suurin osa leireistä on suunnattu lapsille ja nuorille, mutta valikoimaan
on viime kesän kokemuksista rohkaistuneena lisätty kursseja- ja leirejä myös aikuisille.
Tuttuun tapaan lasten leirit alkavat aloituspäivänä klo 8.30 ja päättyvät viimeisenä päivänä päiväkahviin.
Päätöskahveille ovat tervetulleita myös vanhemmat.
Lasten ja nuorten leireillä on kaksi ratsastuskertaa päivässä. Leirille voi tuoda mukana oman hevosen,
hintaan sisältyvät tarha- ja tallipaikka sekä perusrehut. Hevosen on oltava vakuutettu ja terve.
Leiriläisillä on vakuutus talon puolesta ja myös mahdollisuus suorittaa ratsastusmerkkejä.
Leireillä nautimme maittavasta kotiruoasta. Päivään kuuluvat aamupala, lounas, päiväjuoma, päivällinen ja
iltapala. Perhe Kujanpää asuu vielä tällä hetkellä punaisessa talossa, mutta uuden ”keltaisen talon” pitäisi
valmistua näillä näppäimillä. Näin ollen punainen talo on kesällä kokonaan leiriläisten käytössä.
Ilmoittautumiset leireille mielellään sähköpostitse osoitteeseen ulla@peltolanratsutila.fi, tiedustelut myös
puhelimitse 044-2748768/ Ulla. Ilmoittautumisen paluupostissa saat varausmaksun. Maksamalla sen
eräpäivään mennessä varmistat paikkasi leirille. Peruutuksen sattuessa varausmaksua ei palauteta.
Tervetuloa leireilemään!

K8!
Lasten leirikesän avaa kestosuosikki K8. Tällä yleisleirillä tutustumme kolmen päivän aikana tilan eläimiin,
harjoittelemme hevosenhoitoa ja kehitämme ratsastustaitojamme niin koulu- kuin esteratsastuksessa. Toki
kesäleiriin kuuluvat uiminen, uittaminen, muurinpohjaletut ja muu mukava. Leirille mahtuu kahdeksan
innokkainta, ratsastus tapahtuu neljän hengen tai tarvittaessa pienemmissä tasoryhmissä. Aikaisempaa
ratsastuskokemusta ei tarvita.
K8; ti-to 20.-22.6.2016, hinta 250 €, varausmaksu 100 €.

Hännän takaa
Kiinnostaisiko vaihtaa välillä näkökulmaa hevoseen tai tutustua täysin uuteen lajiin? Tällä aikuisten
minileirillä maailmaa ei katsella korvien välistä vaan hännän takaa. Kahden päivän aikana opettelemme silaja luokkivaljastuksen perusteet sekä harjoittelemme ajamista ammattilaisten opastuksella. Leirin
opettajina Peltolan Ratsutilan osakas Marjo Pajula sekä lähes kuudelta vuosikymmeneltä monipuolista
hevoskokemusta kerännyt kengitysseppä Jussi Tuominiemi. to-pe 29.-30.6.2017 Hinta majoituksen kanssa
160 €, ilman majoitusta 135 €.

K13!
Heinäkuun leirit aloittaa viiden päivän mittainen K13! Tämä viiden päivän intensiivileiri on suunnattu niille,
jotka ovat aikaisemmin osallistuneet K12- tai K12 Jatko -leirille.
K13 on koulupainotteinen, mutta hyppäämme myös rataesteitä ja taitojen ja säiden salliessa kokeilemme
maastoesteitä. Viimeisenä päivänä pidetään leirikilpailut. Leirille otetaan kahdeksan ensiksi
ilmoittautunutta.
K13; ma-pe 3.-7.7.2016, hinta 410 €, varausmaksu 100 €.

K12!
K12 -leiriläiset valtaavat tilan viikolla 28. Tälle leirille ovat tervetulleita kaikki ne, joita kiinnostaa parantaa
omaa ratsastusta niin koulu- kuin esteratsastuksessa, saada uusia kokemuksia esimerkiksi ajamisesta tai
uittamisesta ja viettää mukavaa leirielämää keskellä parasta kesämaisemaa. Leirille otetaan enintään
yhdeksän osallistujaa, leiriläiset jaetaan tasoryhmiin.
K12; ma-pe 10.-14.7.2016, hinta 400 €, varausmaksu 100 €.

K10!
Heinäkuun yöleirit päättää suursuosikki K10! Tälle leirille ovat tervetulleita ne pikkujunnut, jotka ovat
aikaisemmin leireilleet Peltolan Ratsutilalla tai muuten ratsastavat tallilla säännöllisesti. Leirin ohjelma
koostuu monipuolisesti ratsastuksen eri osa-alueista uimista, uittamista ja ponileikkejä unohtamatta.
Viimeisenä päivänä järjestämme leirikilpailut. Leirille mahtuu yhdeksän ensimmäiseksi ilmoittautunutta,
ratsastus tapahtuu tasoryhmissä.
K10; ma-to, 17.-20.7.2016, hinta 310 €, varausmaksu 100 €..

Parempia valintoja
Tämä viikonloppu on täydellinen paketti sinulle, joka kaipaat rentoa, mutta sisältörikasta viikonloppua
sopivien haasteiden parissa. PT Katri Leväsen tehokkaat ja innostavat jumppatuokiot täydentävät hyvin
Ullan pitämiä intensiivisiä valmennustunteja.
Lauantaina ja sunnuntaina toteutettavissa liikuntaosioissa keskitymme erityisesti ratsastuksen kannalta
tärkeisiin lihasryhmiin ja huollamme kehoa venyttelyllä.
Peltolan Ratsutilan osaavat hevoset ja tasokas opetus takaavat sen, että pienryhmissä toteutetun 3 x 1,5 tunnin
ratsastuksen jälkeen lähdet monta ahaa-elämystä ja ideaa rikkaampana kotiin. Täydellisen irtautumisen arjesta
takaavat Elinan herkulliset ruoat sekä kiireetön aikataulu. Kipeitä lihaksia hoitaa iltaisin lämpiävä
rantasauna ja pulahdus raikkaaseen Simpelejärveen.
pe-su 18.-20.8.2017. Kurssi alkaa perjantaina kello 14 ja päättyy sunnuntaina noin kello 16. Hinta 360 €.
Mahdollisuus osallistua myös oman hevosen kanssa.
Ryhmäkoko kuusi henkilöä. Lisätietoa Katrista; www.ripsakka.fi.

Ongelmista eteenpäin
Tälle leirille ovat ensisijaisesti tervetulleita aikuiset ratsastajat oman hevosen kanssa. Vaikka hevonen ei
olisi gp-ratsu tai lähelläkään sitä, osallistumista ei tarvitse arkailla. Ongelmat on tehty ratkaistaviksi ja
pitkäkin matka koostuu pienistä askelista. Ullan intohimo opettamisessa on hevosen ja ratsastajan parempi
yhteistyö ja tyytyväisempi hevonen, joten tämän pitkän viikonlopun teema onkin ”ongelmista eteenpäin”.
Vierailevana tähtenä leirillä on hevosten diplomiosteopaatti Tiina Kataja, joka pitää luennon hevosen
fysiikasta ja ratsastuksen vaikutuksista hevosen kehoon, sekä tekee leiriläisten hevosille
ongelmakartoituksen ja hoidon. Hoidon jälkeen hevosilla on hyvä olla vapaata pari päivää, joten hoidot
ajoittuvat kotiinlähtöpäivään.
Leirille mahtuu kuusi osallistujaa, ratsastus tapahtuu niin pienissä ryhmissä kuin on tarpeen. Hinta 460 €
(sisältää Tiinan hoitokerran, hinta 95 €), ilman hoitoa 380 €. to-su 24.-27.8.2017. Lisätietoja Tiinasta;
www.hevososteopatia.fi.

