
YLEISLEIRI ma 6.6 – pe 10.6.2022 

leiripäivät ma-to  klo 9.00 – 17 ja pe klo  9-15 

 

Yleisleiri on tarkoitettu sellaisille, joilla ratsastustaidot ovat hallussa niin, että ratsastus 

sujuu kaikissa askellajeissa itsenäisesti. Leiripäivän aikana ratsastetaan kaksi kertaa päivässä 

kahdessa ryhmässä. Ratsastustunneilla ratsastetaan vanhoja taitoja hioen ja uutta opetellen. 

Ohjelmassa on myös puomityöskentelyä sekä esteratsastuksen alkeita. Yhtenä päivänä tehdään 

maastolenkki. Leirillä hoidetaan poneja ja harjoitellaan monipuolisesti hevostaitoja.   

Leirillä jokaisella on oma hoitoponi parin kanssa.  

 

Leirillä tarjotaan lämmin lounas jälkiruoalla sekä tukeva välipala iltapäivällä. Leirin lopussa 

pidetään leirikisat, jossa kaikki palkitaan ruusukkein ja esinepalkinnoin.  Ilmoittautumisen 

yhteydessä maksetaan varausmaksu 100 €, joka palautetaan esteen sattuessa vain 

lääkärintodistusta vastaan. Saat leirikirjeen noin kaksi viikkoa ennen leirin alkua. Leirikirjeen 

mukana tulee leirin loppusummasta lasku.   

Leirin hinta 450 €.  

 

ALKEISLEIRI ma 13.6. – to 16.6.2022      TÄYNNÄ! 

leiripäivä 9.30 – 15 

Alkeisleiri on tarkoitettu heppaharrastuksesta haaveileville, aloitteleville tai hieman jo 

ratsastaneille lapsille. Leiri sopii myös erityistä tukea tarvitseville lapsille. Leirin ikäsuositus on 5-

10 vuotta. Leirillä harjoitellaan ponien hoitamista, käsittelyä sekä ratsastusta. 

Jokainen saa oman hoitoponin parin kanssa.  Ohjelma on monipuolista, ikä, edellytykset ja 

voimavarat huomioidaan. Leirillä sosiaaliset taidot saavat hyvää harjoitusta. Leirin hintaan kuuluu 

lämmin lounas jälkiruoalla.  

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varausmaksu 100 €, joka palautetaan esteen sattuessa 

vain lääkärintodistusta vastaan. Saat leirikirjeen noin kaksi viikkoa ennen leirin alkua. Leirikirjeen 

mukana tulee leirin loppusummasta lasku.   

 

Leirin hinta 350 €. 

 

YLEISLEIRI ma 20.6. – to 23.6.2022    TÄYNNÄ! 

leiripäivä 9.30 – 16, paitsi torstaina leiri päättyy kello 15.  

Tämä yleisleiri on tarkoitettu sellaisille lapsille, joilla on jonkin verran ratsastuskokemusta ja jotka 

selviytyvät pääosin ilman talutusta. Leirin ikäsuositus on 8-14-vuotiaille.  Leirillä harjoitellaan 

ponien hoitamista ja käsittelyä. Leiriläiset ratsastavat kahdessa ryhmässä. Aamupäivän tunti 

painottuu perusasioiden harjoitteluun ja iltapäivän tunneilla leikitään ratsastusleikkejä ja tehdään 

ryhmissä ja pareittain erilaisia tehtäviä.  Jokainen saa oman hoitoponin parin kanssa. Ohjelma on 



monipuolista, ikä, edellytykset ja voimavarat huomioidaan. Leirillä sosiaaliset taidot saavat hyvää 

harjoitusta. Viimeisenä päivä on leirikisat, joissa jokainen palkitaan ruusukkein.  Leirin hintaan 

kuuluu lämmin lounas jälkiruoalla sekä välipala iltapäivällä. Ilmoittautumisen yhteydessä 

maksetaan varausmaksu 100€, joka palautetaan esteen sattuessa vain lääkärintodistusta vastaan. 

Saat leirikirjeen noin kaksi viikkoa ennen leirin alkua. Leirikirjeen mukana tulee leirin 

loppusummasta lasku.   

 

Leirin hinta  380  €. 

 

Emme järjestä erikseen leirejä erityislapsille, vaan meillä kaikki ovat kaikille yhteisellä leirillä. Jos 

lapsesi hyötyy vahvasta tuesta ja ohjauksesta, kerrothan siitä meille etukäteen, niin osaamme 

huomioida tämän etukäteen.  

Lisätietoja voi kysellä soittamalla Ailalle 040 5817060 tai sähköpostilla aikaponit@gmail.com 

Varaukset tehdään osoitteessa www.hopoti.com.  Jos varauksen kanssa tulee pulmia, ota rohkeasti 

yhteyttä Hopotin tukeen – sieltä saat apua nopeasti ja ystävällisesti. 

 

             Tervetuloa leirille – meillä on monivuotinen kokemus leirien järjestämisestä.  
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