
Hyvä Primusseuran jäsen!  
 

Vuosi 2019 vaihtui juuri mutta meillä on jo katse kohti kevään ja kesän tapahtumia, joista kerromme tässä 

vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä.  Mutta ennen sitä lyhyt kooste viime vuoden tapahtumista. 

Katsaus vuoteen 2018 
 

Kisat 
Vuoden alussa kansallisen tason kouluratsastajien terävin kärki kaikista ikäluokista kokoontui Primus Tallille 

mittelemään hallikilpailusarjan Wintercupin finaaliluokista. Ratsastusseura Primus hoiti kilpailut totutulla 

rutiinilla ja saimme paljon kiitosta järjestelyistä. Kisoihin varauduimme Equipe-koulutuksella, jolla saimme 

kasvateettua Equipe-osaajien määrää.  

GDPR ja jäsenkysely 
EU:n yleinen tietosuojalaki (GDPR) velvoitti seuraa huolehtimaan siitä, että jokainen seuran jäsen tietää, 

mihin tarkoitukseen hänen henkilötietojaan käytetään. Tämä aiheutti jonkin verran lisätyötä mutta Suomen 

ratsastajainliiton hyvällä ohjeistuksella saimme asian hoidettua määräajassa.  

Vuoden alupuoliskolla pidetty jäsenkysely ja niistä saadut vastaukset ohjavat pitkälle sitä, minkälaista 

toimintaa, luentoja ja seuratuotteita jäsenet kaipaavat.  

Retkiä, luentoja ja oheisliikuntaa 
Kesällä teimme retken Nurmijärven Ruuna Remmiin ja tutustuimme lännenratsastuksen salohin ja heti 

syksyllä vierailimme Vermon raviradalla. Sari Pakulan luento aiheesta Ratsastajan kehonhallita ja vaikutus 

hevoseen veti salin täyteen Sellon kirjastossa. Junnut pääsivät puolestaan kokeilemaan Park ouria 

Suurpellon Gymissä. 

Lippuja ja seuratuotteita 
Seuran kautta tilatut liput Helsinki International Horse showhun menivät kuin kuumille kiville eikä ihme sillä 

saimmehan liput mahtavaan jäsenhintaan.   

Seuratuotteiksi valitsimme lyhythihaisen pikeepaidan ja kestosuosion säilyttäneet Primus pipot sekä talven 

maneesiratsastuksiin sopivat pitkähihaisen urheilupaidan ja takin. Mikäli olet tilannut takin tai paidan, 

ilmoitamme, kun ne ovat noudettavissa Kahvila Tirlistä. 

Juhlia ja suru-uutisia 
Vuosi päättyi Ratsastuseura primuksen ja Primus tallin yhteiseen joulujuhlaan. Juhlassa palkitsimme vuoden 

seuralasia ja yleisöäänetyksen perusteella Vuoden 2018 Senioriksi valittiin Sari Mattson. Näin seuralaiset 

kuvaavat häntä:  Sari on iloinen tsemppari! Hän auttaa muita tallissa tarpeen mukaan. Sari on ystävällinen,  

avulias, kannustava, positiivinen, iloinen ja tosi mukava. 

Vuoden 2018 Junioriksi äänestettiin Anni Keskitalo näillä saatesanoilla: Anni käy aktiivisesti tallilla ja hoitaa 

hommansa hyvin. Anni on aina positiivinen ja auttaa pienempiä ponien kanssa. Anni on tosi kiva!  

Vuoden 2018 Hevosnainen on Leena Lettu Salin. Leena hoitaa hevosen huolella, ammattitaitoisesti ja 

rauhallisesti siten että kipakoinkin hevonen pysyy rauhallisena ja tyytyväisenä. Pärjää hevosen kuin hevosen 

kanssa tunnilla ja tallissa. Oman tunnin ja hevosenhoidon jälkeen hän jaksaa iltamyöhälläkin kiertää tallin 

kaikki hevoset läpi ja katsoa, että kaikki on kunnossa, Faunan ulosteesta herkästi ahavoituva peräpään iho 



pesty jne. (Jos ei, niin hän pesee Faunan). Täydellistä omistautumista hevosten hyvinvoinnille oma kiire 

sivuuttaen. Esimerkillinen!  

Paljon onnea kaikille voittajille ! 

Joulujuhlassa kuulimme myös suru-uutisen seuran pitkäaikaisen jäsenen ja hallituksen puheenjohtajan 

poismenosta. Merjan muistokirjoitus on julkaistu seuran web- ja Facebook-sivuilla, josta voit käydä 

lukemassa sen.  

 

Vuoden 2019 suunnitelmat 
 

Hallitus 
 

Vuoden 2019 hallitus valittiin syyskokouksessa. Tämä vuoden hallituksessa on sopivasti konkareita ja 

ensikertalaisia. Hallituslaiset on esitelty tarkemmin seuran web-sivuilla.  

Sanna Kaisla, puheenjohtaja 

Lilli Virtanen, jäsensihteeri 

Piia Ahtee, kilpailuvastaava, varapuheenjohtaja. 

Emma Niemeläinen, rahastonhoitaja 

Jaana Nevalainen, oheisliikunta ja seuratuotteet 

Nina Timonen, Primus Challenge 

Tiina Koskinen, tiedotus 

Natacha Silen, junioritoiminta 

Anu Surakka, koulutus ja oheisliikunta 

Annika Autio, kirjanpito 

 

Jäsenmaksut ja jäsenedut 
 

SRL aloittaa vuoden 2019 jäsenlaskujen postittamisen tammikuun ensimmäisellä viikolla.  

Muistathan, että jos olet valinnut laskusi sähköisenä niin se saapuu netpostiin.  

Lasku kannattaa maksaa eräpäivään mennessä, jotta vakuutusturva säilyy.  

Ratsastusseura Primuksen jäsenhinnat v. 2019: 

 
Seniori             71€ (54 + 17) 

Juniori             64€ (47 + 17) 

Perhejäsen seniori     44 € (27 + 17) 



Perhejäsen juniori     40,50€ (23,50 + 17) 

Kannatusjäsen 17€ 

Liittymismaksu 10 € (maksetaan vain, kun seuraan liitytään ensimmäisen kerran) 

 
Ratsastusseura Primuksen jäsenenä saat SRL:n jäsenetujen lisäksi myös muita huikeita etuja , jotka ovat 

räätälöity vain Ratsastusseura Primuksen jäsenille. 

Ratsastusseura Primuksen jäsenedut: 

 HIHS-liput jopa 40%:n alennuksella, kun tilaat liput seuran kautta. 
 Tiko by Nina. Hiusten käsittelyn yhteydessä saat kulmien värjäyksen veloituksetta ( arvo 17€ ) sekä -

10% alennuksen kaikista hiustenhoito- ja muotoilutuotteista. Edun saat näyttämällä SRL:n 
jäsenkorttia ja ajanvarauksen yhteydessä mainitsemalla kulmien värjäyksestä. 

 Hieronta ja hyvinvointi Balansian hierontahinnoista -10% ja ensimmäinen tutustumiskäynti vain 25€ 
( 45 min). Edun saat näyttämällä SRL:n jäsenkorttia. 

 Upeat hevosaiheiset Akoyan korut -15% 
 Suunnon urheilukellot -25% 
 Seuran järjestämät oheisliikuntatapahtumat, joissa huomioitu jäsenalennus 
 Seuran järjestämät koulutukset ja luennot, joissa huomioitu jäsenalennus 
 Seuran myöntämä tuki muihin ratsastusalan koulutuksiin 
 Vaihtuvat seuratuotteet, joissa huomioitu jäsenalennus 

Suomen Ratsastajainliiton jäsenedut: 

 

Ratsastusseura Primuksen täysjäsenyys sisältää myös SRL:n jäsenyyden, jolloin jäsenetuihin kuuluvat 
mm. kattava tapaturmavakuutus, jäsenkortti sekä seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä Hippos-lehti. 
SRL:lla on myös useita yhteistyökumppaneita, joiden tarjoamista eduista voit lukea lisää SRL:n omilta 
sivuilta. 
 

Primus Challenge kevät 2019 
 

Tänä keväänä Primus Challengessa on kaksi eri teemaa: Kohti kisakenttiä ja Minusta rohkeampi ratsastaja. 

Kaksi ryhmää suuntaa kohti kisakenttiä ja yhdestä ryhmästä tulee rohkeampia ratsastajia. 

Laura Porthanin valmentaa ratsailla ja Martina Suomalainen opastaa  ryhmäläiset kehonhallinnan saloihin,  

joka on suunnattu erityisesti ratsastajille. 

Kevään aikana pidetään myös Lauran valmentajatapaamisia , jotka pitää sisällään mm  kotitehtäviä, 

millaiseksi ratsastajaksi haluat tulla  tai mitä tarvitset päästäksesi tavoitteeseen ja Kikka pitää ryhmäläisille 

demoratsastuksen. Luvassa on paljon mielenkiintoista asiaa. Onhan meillä aihe, josta riittää opittavaa. 

Kohti kisakenttiä tavoitteellisesti treenaa Eija Autero, Emma Niemeläinen, Lotta Pänkälä, Susanna Wallikivi, 

Anu Surakka, Outi Korhonen, Jaana Nevalainen, Minna Rapila, Sari Sintonen, Celestine Sagne, Riikka 

Pynnönen ja Nina-Maria Tigerstedt. Heitä näet myös kevään rataharjoituksissa. 

Rohkeutta ratsastukseen tavoittelevat Ulla Ojala, Susanna Sävikari, Laura Ahlberg, Marie Verkola, Maija 

Laaksonen ja Saija Mursula. 

https://kotisivukone.fi/files/ericaprimusseura.kotisivukone.com/2019/Tiko_by_Nina.jpg
https://m.facebook.com/HHBalansia/
https://kotisivukone.fi/files/ericaprimusseura.kotisivukone.com/yhteystyo_akoyan_kanssa.pdf
http://www.primusseura.net/49
https://kotisivukone.fi/app/www/ericaprimusseura.kotisivukone.com/oheisliikunta
https://kotisivukone.fi/app/www/ericaprimusseura.kotisivukone.com/lomake.html?id=28682
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/lahitapiolan-urheiluvakuutus/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenedut/


Nina Timonen toimii tarvittaessa ratsastuksissa stunttina sekä  seuran PC-koordinaattorina ja jumppaa 

säännöllisesti porukan mukana. Jos haluat kysyä lisää PC -toiminnasta, niin napaa tallinkäytävällä Ninaa 

hihasta. Hän kertoo aiheesta mielellään.  

Kehitä itseäsi joogalla ja luennolla 
 

Kylmän vuodenajan pelastus - hot jooga on kevyempi ja rauhallisempi hyvänolon tunti, joka hivelee sekä 

kehoa että mieltä. Olemme varanneet seuran jäsenille kokeilutunnin 26.1. , jossa huomoidaan erityisesti 

ratsastajan tarpeet.  Tunti sopii sekä ensikertalaisille että jo kokeneimmillekin joogille. Ilmoittautuminen 

tunnille on parhaillaan käynnissä. Alkuvuodesta on tulossa lisäksi Piia Ahteen pitämä 

kilpailusääntökoulutus.  

 

Tietoisesti taitava ratsastaja  -luento 8.3.2019 , urheilupsykologi Anna Andersén 
 
Luennolla opit mitä on tietoisuustaitolähtöinen (mindfulness) psyykkinen valmennus ja mitä hyötyä siitä on 

ratsastajalle. Luennolla käsitellään mm. miten tietoisuustaidoilla voidaan lisätä itsetuntemusta, 

keskittymistä, läsnäoloa, rakentavaa suhtautumistapaa ajatuksiin ja hyväksyä hankalia tunteita. 

Luennolla tehdään myös muutama kokemuksellinen harjoitus ja keskustellaan tietoisuustaitojen 

soveltamisesta ratsastukseen. Luennolta saat lisämateriaalia ja konkreettisia harjoituksia, joilla voit 

vaikuttaa mm. keskittymiskykyyn, itseluottamukseen sekä jännityksen ja ratsastuspelon käsittely. 

 

Kouluratsastuksen SM-kilpailut 
 

Heinäkuussa tapahtuu Primuksella - ja isosti! 

Ratsastusseura Primus ja Primus Talli Oy järjestävät yhteistyössä kouluratsastuksen SM-kilpailut 19.-

21.7.2019. Kouluratsastuksen Suomen huiput eri ikäluokista poniratsastajista senioreihin kokoontuvat 

Espooseen mittelemään taidoistaan. 

 

Tässä vaiheessa etsintäkuulutamme vapaaehtoisia toimihenkilöitä tekemään kilpailuista kesän upeimman 
tapahtuman. Seuraa viestintäkanaviamme niin pysyt ajan tasalla. 

Ratsastuseura Primuksen tiedotuskanavat 
 

Kaikista ylläolevista asioista ja monesta muusta asiasta löydät lisätietoa seuran omilta Facebook sivuilta, 

jotka löydät nimellä Ratsastusseura Primus Ry. Käy tykkäämässä sivuista, niin tiedät, mitä seurassa 

tapahtuu ja saat ilmoituksia, kun sivuille lisätään uutisia. Myös seuran web-sivuilla on kattavasti tietoa 

seuran toiminnasta. Tutustu myös niihin.  

 

Talvisin terveisin 

Ratsastusseura Primuksen Hallitus 

https://www.facebook.com/primustallioy/?__tn__=K-R&eid=ARCB6Swf4XPjWDOX9qk_5Tk18t7ZI1ujo88HamA0xWTlwuO-dBbVs0JD_GXstACyEwgG0fMx34A1q7pI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCeqdPRt7aSFrnjaAdaabi5wCWk3Iy7eoW3VkK39XBy0QFCWbjmqTiUUxCAXhNkMwfQXxZszmLUyED4_qjvK3qlry06u6VlMR9keC1gHRrS6_uPeh2sQAF3MHnWNhTUomidTFNM_05DBe1JkbQ_K7MHbBfWZdCvZBbVB2dEgfECtcOEqfw1y6N2hg_CBL_InS8QKcOJHsl04aW_hthwwlQqSSJ-_bCVc9cU_uTctimDYMEVdYM7iFZ9hki5yGI3mj91Qk87nwNG1p6HAuT81f2pq5NBtASdNgztNWDA74yuLlJL3UdFl1FbGcbNKJwAuGlJcRV_lqFOoKl7RJI
https://www.facebook.com/primusseura/
http://www.primusseura.net/

