Kesän 2018 leirit vihdoin varattavissa!
Ulkona on häikäisevän kirkas auringonpaiste ja paksut hohtavat hanget. Hevoset paistattelevat päivää
auringossa, mutta vielä viluisimmilla on loimet päällä, sillä pakkanen on pysytellyt yöaikaan sitkeästi
kahdenkymmenen molemmin puolin. ”Maaliskuu maata näyttää” ei välttämättä tänä vuonna pidä
paikkaansa. Toivottavasti sentään kesään mennessä on lumet sulaneet ja saadaan nauttia hiekkakentästä ja
lämpimistä vesistä. Uskaltaakohan toivoa, että jos saisimme nyt vähän kuivemman kesän kuin vuosi sitten?!
Lähes jatkuvasta sateesta huolimatta kesäleireistä jäi paljon mukavia muistoja. Ne kantoivat pitkälle talveen
– toivottavasti teitäkin.
Monet leiriläisistämme ovat olleet meillä jo ”pienestä saakka” ja käyneet läpi kaikki leirit K8:sta K13:een.
Tänä vuonna leirijaottelu on kokenut uudistumisen, mutta toivottavasti jokainen löytää silti jonkin itselleen
sopivan ajankohdan ja teeman. Olen valinnut jokaiselle leirille teemahevosen, jonka persoonaan ja
ominaisuuksiin tutustumme tarkemmin teoriatuntien aikana.
Tuttuun tapaan lasten ja nuorten leirit alkavat Superia lukuun ottamatta aloituspäivänä klo 8.30 ja
päättyvät viimeisenä päivänä päiväkahviin. Päätöskahveille ovat tervetulleita myös vanhemmat.
Leireillä on kaksi ratsastuskertaa päivässä, hintaan sisältyy vakuutus. Leirille voi tuoda mukana oman
hevosen, hintaan sisältyvät tarha- ja tallipaikka sekä perusrehut. Hevosen on oltava vakuutettu ja terve.
Leireillä nautimme maittavasta kotiruoasta. Päivään kuuluvat aamupala, lounas, päiväjuoma, päivällinen ja
iltapala. Edellisvuoden tapaan punainen talo on kesällä kokonaan leiriläisten käytössä.
Ilmoittautumiset leireille sähköisen varauskalenterin kautta osoitteessa www.vello.fi/peltolanratsutilaoy,
tiedustelut myös puhelimitse 044-2748768/ Ulla. Kun varaat leiriä, tee varaus vain ensimmäisen päivän
kohdalle. Varausmaksun saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin. Maksamalla sen eräpäivään mennessä
varmistat paikkasi leirille. Peruutuksen sattuessa varausmaksua ei palauteta. Tervetuloa leireilemään!

Herkku I
Herkun kovan kysynnän vuoksi kesäleirien aloituspaikalle räätälöitiin Herkku I, joka on sisällöltään
samanlainen kuin kuun lopussa oleva Herkku-leiri. 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 mainiossa porukassa. Leirille otetaan enintään
kymmenen osallistujaa, leiriläiset jaetaan tasoryhmiin. Leirin teemahevosia ovat Cora ja Colicco. Näiden
ruunikoiden myötä tutustumme hevosten kasvatukseen sekä nuorten hevosten maailmaan.
Herkku I; ma-pe 2.-6.7., hinta 400 €, varausmaksu 100 €. TÄYNNÄ!

Super
Tämä maanantai-iltapäivästä lauantaihin asti jatkuva superleiri on jokaisen nuoren heppaharrastajan
toiveiden täyttymys. Viikon teemahevonen on Arena, joka on varsinainen hevosmaailman supermummo.
Arena on tasaisen hyvä niin esteissä kuin koulussakin, joten myös tunneilla harjoitellaan molempia lajeja.
Leirikilpailut käydään perjantaina esteratsastuksessa ja leirin viimeinen päivä keskitytään valokuvaukseen.
Hevoskuvauksen taituri Sanna Tuokko viettää kanssamme lauantaipäivän ja hänen ohjauksessaan
valmistelemme tilan hevoset profiilikuviin ja avustamme kuvauksessa. Sanna kuvaa myös jokaisen
leiriläisen hevosen kanssa. Leirihintaan kuuluu yksi valmiiksi editoitu omavalitsema digikuva. Lisäkuvia voi
halutessaan ostaa Sannalta edullisesti. Leiri alkaa maanantaina klo 15 ja päättyy lauantaina klo 15
päiväkahviin. Leirille mahtuu 10 leiriläistä.
Super 9.-14.7. ma-la, hinta 450 €, varausmaksu 100 €.

Eka
Nimensä mukaisesti tämä leiri sopii ensimmäiseksi leiriksi. Harjoittelemme avustajien kärsivällisellä
opastuksella niin hevosten hoidon, varustamisen kuin ratsastuksenkin alkeita. Kolmeen päivään mahtuvat
toki myös uiminen, muurinpohjaletut ja muu mukava. Leirille mahtuu kymmenen innokkainta, ratsastus
tapahtuu viiden hengen tai tarvittaessa pienemmissä tasoryhmissä. Aikaisempi ratsastuskokemus ei ole
välttämätöntä, mutta se ei myöskään ole este tälle leirille! Tämän leirin teemahevonen on iki-ihana
pikkuponi Dajm, jolta sujuvat kärsivällisesti niin talutusratsun kuin kärryponinkin työt.
Eka 16.-18.7., hinta 250 €, varausmaksu 100 €.

Herkku II
”Herkku” on viiden päivän ratsastuspaketti keskellä kauneinta kesää. 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 mainiossa porukassa. Leirille otetaan
enintään kymmenen osallistujaa, leiriläiset jaetaan tasoryhmiin. Leirin teemahevosia ovat Cora ja Colicco.
Näiden ruunikoiden myötä tutustumme hevosten kasvatukseen sekä nuorten hevosten maailmaan.
Herkku; ti-la 24.-28.7., hinta 400 €, varausmaksu 100 €.
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