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Hyvä Primusseuran jäsen! 
 

Vuosi 2021 vaihtui poikkeusoloissa ja toiminnan järjestäminen vallitsevassa tilanteessa asettaa 

haasteita. Kun kokoontuminen on rajoitettua, on erilaisten etätapahtumien järjestäminen ainoa 

vaihtoehto. Viimeaikoina seuran hallitus on myös kokoontunut etänä.  

Kevät on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Erilaisia tapahtumia on jo maalis- ja huhtikuulle kalenterissa. 

Helmikuun aikana seuratuotteena oli myynnissä Equiline saapaskassi. Tilaukset on tehty ja laukut 

saapuvat huhtikuun aikana. Uusia seuratuotteita on myös suunnitteilla, tuotevalinta on työn alla. 

 

KEVÄÄN TAPAHTUMIA 

9.3. klo 18:30 Oheisliikunta Live stream tunti "Lihaskunto" Kunto & Kehonhuolto Ira Heinonen 
12.3. klo 18:30 Oheisliikunta Live stream tunti "Kehonhuolto" Kunto & Kehonhuolto Ira Heinonen 
19.3. klo 19:00 Minttu Pulliaisen luento "Hevosen liikemekaniikka ja työskentelyasento" 

16.4. klo 19:00 Minttu Pulliaisen luento "Istunta" 

 

Nämä kaikki virtuaalitapahtumat ovat jäsenille ilmaisia, ilmoittauduthan ennakkoon, jotta voimme 

lähettää sinulle osallistumislinkin.  

Tapahtumainfot ja ilmoittautuminen seuran nettisivuilla www.primusseura.net, mainokset myös 

seuran Facebook sivulla ja Instagramissa. 

 

SUUNNITTEILLA OLEVIA TAPAHTUMIA 

Kepparimaasto junioreille Träskändan puistosta Bembölen kahvilaan 3 km luontopolkua pitkin, 

virvoketarjoilu seuran sponsoroimana. Tapahtuma järjestetään heti, kun vallitseva tilanne sallii 

kokoontumisen. Toivotaan, että voitaisiin toteuttaa ennen kesää. 

Vermon poniravikoulu junioreille. Tapahtuma järjestetään heti, kun vallitseva tilanne sallii 

kokoontumisen. Toivotaan, että voitaisiin toteuttaa ennen kesää. 

Keppariestekilpailut syksyllä. Paikka ja aika vielä avoin. 

Ratsastusretket kesällä. Vaihtoehtoina maastoretki, lajiin tutustuminen tai muu vastaava 

ratsastusretki. Paikat ja ajat varataan lähempänä. Seuraa ilmoittelua Facebookissa ja seuran 

nettisivuilla. 

 

HIHS LIPUT 

Helsinki International Horse Show ( HIHS ) 20.10. – 24.10.2021. Liput otetaan myyntiin perinteisesti. 

Tästä lisää infoa lähempänä. 
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RATSASTUSSEURA PRIMUS RY: N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 4.5.2021 
  
Ratsastusseura Primus Ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään ti 4.5.2021 klo 18.  

Kokous järjestetään etäkokouksena Teams-sovelluksella. Kutsu ja linkki kokoukseen julkaistaan 

Ratsastusseura Primus Ry:n nettisivuilla, seuran Facebook tapahtumana sekä seuran ilmoitustaululla 

viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Tervetuloa mukaan! 

 

KUULOKKEITA JA SEURAPIPOJA 

Ratsastustunneilla on käytössä NoShout laitteet, joihin seura on hankkinut kuulokkeita ostettavaksi    

10 euron hintaan. Jos oma kuuloke vielä puuttuu, meiltä löytyy!  

Seurapipoja on vielä saatavilla eri väreissä 15 euron hintaan. Kysy hallituksen jäseniltä. 

 

Kevätterveisin, 

Ratsastusseura Primus Ry:n hallitus 

Minna, Sanna, Lil, Emma, Marjo, Nafi, Sari, Hanne, Leena ja Nina 

 

Sähköposti: ratsastusseura@primustalli.fi 

 

Seuraa meitä: 

www.primusseura.net 

Facebook Ratsastusseura Primus ry 

Instagram @primusseura 

 


