
  

 

 
 
 
 
 
RATSASTUSLEIRIT KESÄLLÄ 2017 
 
1. Erityisryhmien päiväleiri  5-9.6.2017 (aamupäiväleiri 5 päivää) 

Leiri alkaa klo 9 ja päättyy klo 12.  

 

2. Alkeis- ja hevostaitoleiri 5-9.6.2017 (iltapäiväleiri, 5 päivää) hinta 220 € 
Ikäryhmä 7 v. ylöspäin.  

Leirillä opetellaan ratsastamisen, hevosenkäsittelyn sekä hoitamisen perusteita. Iltapäiväleiri alkaa 

klo 13 ja päättyy klo 17. Yksi tunti ratsastusta per päivä sekä teoriatunti. Omat eväät nautitaan 

teoriatunnin yhteydessä. 

Ratsastustaito: ei vaatimuksia.  

 

3. Seikkailuleiri  12–16.6.2017 (päiväleiri 5 päivää) hinta 330 € 
Ikäraja 12 vuotta. Seikkailuleirillä tehdään muutakin kuin kierretään kaviouraa. Seikkailuleiri sopii 

rohkeille ratsastajille, jotka hallitsevat hevosen jokaisessa askellajissa. Esteiden ylittäminen ilman 

satulaa ja maastoretki yöllä metsään tekevät leiristä unohtumattoman seikkailun hevosen kanssa. 

Leiriin sisältyy yksi tallilla vietetty yö. 

 

4. Esteleiri   19–22.6.2017 (päiväleiri 4 päivää) hinta 265 € 
Aktiivisesti esteratsastukseen suuntautuville ja estekisoihin valmistautuville ratsukoille. 

Päiväleiri alkaa klo 10 ja päättyy klo 16. Leirin hintaan kuuluu yksi lämmin ateria. 

 

5. Yleisleiri   26–30.6.2017 (päiväleiri 5 päivää) hinta 330 € 
Ikäryhmä 7 v. ylöspäin.  

Leirillä harjoitellaan tasapuolisesti koulukiemuroita ja esteratsastusta. Aikaisempi kokemus 

esteratsastuksesta on suotavaa. Kaikille kaikkea periaatteella, päästään maastoilemaan ja tekemään 

seikkailuita hevosten kanssa. 

Leiriin sisältyy yksi tallilla vietetty yö (to-pe), jolloin teemme jännittävän ratsastusretken yölliseen 

metsään! 

Leirin lopuksi pidetään joko koulu- tai esteratsastuskilpailut! 

Päiväleiri alkaa klo 10 ja päättyy klo 16. Leirin hintaan kuuluu yksi lämmin ateria. 

Ratsastustaito: ratsastuksen perusteet (HeC-taso) ja ratsastustaito ilman taluttajaa. 

 

6. Kouluvalmennusviikko  3-7.7.2017 
Viikon aikana useita kouluratsastusvalmennuksia, vierailevia valmentajia. Aikataulut, hinnat ja 

ilmoittautumiset julkaistaan lähempänä ajankohtaa. 

 

7. Alkeis- ja hevosenhoitoleiri 10–14.7.2017 (päiväleiri 5 päivää) hinta 330 € 
Ikäryhmä 7 v. ylöspäin.  

Leirillä opetellaan ratsastamisen, hevosenkäsittelyn sekä hoitamisen perusteita. Päiväleiri alkaa klo 

10 ja päättyy klo 16. Leirin hintaan kuuluu yksi lämmin ateria. 

Ratsastustaito: ei vaatimuksia. 

 

8. Jatkoleiri   17–21.7.2017 (päiväleiri 5 päivää) hinta 330 € 
Ikäryhmä 7 v. ylöspäin.  

Leirillä syvennytään tarkemmin ratsastamiseen ja hevosenkäsittelyyn sekä käydään läpi koulu- ja 

esteratsastuksen alkeita. Leirin lopuksi kisataan opituista taidoista! Päiväleiri alkaa klo 10 ja päättyy 

klo 16. Leirin hintaan kuuluu yksi lämmin ateria. 

Ratsastustaito: ratsastuksen perusteet ja ratsastustaito ilman taluttajaa. 

 
9. Alkeisesteleiri  24–28.7.2017 (päiväleiri 5 päivää) hinta 330 € 

Tarkoitettu vähän tai ei ollenkaan hypänneille ratsastajille, joita esteratsastus kiinnostaa. Leirille 

osallistuessa täytyy hallita hevonen kaikissa askellajeissa. 

Leirin tavoitteena on oppia teorian ja käytännön avulla esteratsastuksen salat. Viimeisenä päivänä 

pidämme esteratsastuskilpailut. 

Päiväleiri alkaa klo 10 ja päättyy klo 16. Leirin hintaan kuuluu yksi lämmin ateria 

 
10. Äiti-lapsileiri  31.7.–2.8.2017 (päiväleiri 3 päivää) hinta 230 € 

Haaveiletteko omasta ponista/hevosesta? Nyt on mahdollisuus kokeilla kolmen päivän ajan miltä 

oman omistaminen tuntuisi. 

Päiväleiri alkaa klo 10 ja päättyy klo 16. Leirin hintaan kuuluu yksi lämmin ateria.  



  

 

 

 

 

 

 

 
11. Tätileiri   4-6.8.2017 (päiväleiri, 3 päivää) hinta 185 € 

Tarkoitettu täysi-ikäisyyden ylittäneille heppatädeille ja -sedille. Leirin päätavoitteena on yhdessä 

tekeminen ja oppiminen. Leirin sisältö suunnitellaan ensimmäisenä päivänä leiriläisten toiveiden 

mukaiseksi. Oppimista ratsastuksesta ja hevosen kanssa yhdessä tekemisestä. 

Päiväleiri alkaa perjantaina klo 15.00 ja päättyy klo 19.00. Lauantaina ja sunnuntaina päiväleiri alkaa 

klo 10 ja päättyy klo 16 

 

 LISÄTIETOJA: 
• Tallilla on käytössä maneesi 22 x 80 m, kivituhkakenttä 60 x 80 m sekä omat rauhalliset maastopolut 

jotka alkavat suoraan tallilta. 

• Tallilla on käytössä uudet ja turvavarustetut este- ja koulukalustot. 

• Tallin tiloissa on erittäin hyvät sosiaali- ja suihkutilat.  

• Leiriläiset ovat vakuutettuja. 

• Tallin läheisyydessä on hiekkapohjainen uimaranta. 

• Tallilla Meri-Lapin Ratsastajat ry:n kesäkanttiini! 

• Ilmoittautumismaksu 50 €, jota ei palauteta, sisältyy hintaan. 

• Ilmoittautumiset nettisivuiltamme www.m-lhp.fi kesäleiri-linkistä. (Erityisryhmän leirille suoraan 

Katariina Pajarille) 

• Opetuksesta vastaavat ratsastuksen master-opettaja Katariina Pajari, ratsastuksen ohjaaja Siiri 

Mantila sekä ohjaajaopiskelija.  

 

Lämpimästi tervetuloa kesäiseen Kaakamoon! 
 

 
Meri-Lapin Hevospalvelu  

Talli: Lahentie, 94430 Tornio, Kaakamo Postiosoite: Laivaniementie 985, 94430 Tornio. 

Puh. 040-511 7387 Katariina Pajari  www.m-lhp.fi Sähköposti:  hevospalvelu@gmail.com  

 

 


