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                       AiKa-tallin kesätoiminta 2021 

1. Yleisleiri ti 8.6 – pe11.6. Ti - to kello 9 – 17 ja pe kello 9-15.  Hinta 348€. 

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

sujuu pääasiassa ilman taluttajaa. Leirillä hoidetaan poneja, harjoitellaan monipuolisesti 

hevostaitoja sekä ratsastetaan vanhoja taitoja hioen sekä uusia opetellen.  

Yhteistoiminnalliset tehtävät toteutetaan sen hetkisiä koronaohjeistuksia noudattaen. 

Leirillä jokaisella on oma hoitoponi parin kanssa. Leirillä tarjotaan lämmin lounas 

jälkiruoalla sekä tukeva välipala iltapäivällä. Leiri päättyy leirikisoihin. Ilmoittautumisen 

yhteydessä  maksetaan varausmaksu 100€. Loppusumma laskutetaan noin viikkoa ennen 

leirin alkua. 

                                                                
 

2. Alkeisleiri ma 14.6 – ke 16.6 kello 9.30-15. Hinta 237€. 

Alkeisleiri on tarkoitettu harrastuksesta 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. Leirille voi ottaa kepparin mukaan. Ohjelma on 

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

hyvää harjoitusta, ja yhteistoiminnalliset tehtävät toteutetaan senhetkisiä 

koronaohjeistuksia noudattaen.  Leirin hintaan kuuluu lämmin lounas jälkiruoalla.  

Ilmoittautumisen yhteydessä  maksetaan varausmaksu 100€. Loppusumma laskutetaan 

noin viikkoa ennen leirin alkua. 
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3. Alkeisleiri to 17.6. – la 19.6 kello 9-16. Hinta 261€. 

Tämä alkeisleiri on tarkoitettu sellaisille lapsille, jotka ovat jo hieman ratsastaneet, 

esimerkiksi ponikurssi on käyty. Leirin ikäsuositus on 8-12 vuotta. Leirillä harjoitellaan 

ponien hoitamista, käsittelyä, ratsastusta monipuolisia harjoituksin ja tehtävin. Jokainen 

saa oman hoitoponin. Leirille voi ottaa kepparin mukaan. Ohjelma on monipuolista, ikä, 

edellytykset ja voimavarat huomioidaan. Leirillä sosiaaliset taidot saavat hyvää harjoitusta, 

ja yhteistoiminnalliset tehtävät toteutetaan koronaohjeistuksia noudattaen. Leirin hintaan 

kuuluu lämmin lounas jälkiruoalla sekä välipala iltapäivällä. Ilmoittautumisen yhteydessä  

maksetaan varausmaksu 100€. Loppusumma laskutetaan noin viikkoa ennen leirin alkua. 

                                                  

Muutamia erityisohjeita: 

- muista ilmoittaa erityisruokavaliot ajoissa 

- tarkista, että yhteystietosi ovat ajan tasalla Hopotissa 

- noudatamme annettuja hygieniaohjeita, huolehdimme käsien huolellisesta pesusta 

päivän aikana 

- järjestämme kaiken toiminnan ulkona aina kun se vaan on mahdollista pitämällä  

riittäviä etäisyyksiä 

- ruokailu järjestetään porrastetusti ja tarjoillaan kolmessa eri pisteessä, jolloin kaikilla on 

turvaväli  

- leiriläiset kuuluvat Ratsastajainliiton vakuutuksen piiriin 

- kesätoimintaan ei saa osallistua, jos tuntee itsensä sairaaksi – leirimaksu palautetaan tai 

sen voi halutessaan käyttää ratsastustunteihin tai tallilla järjestettäviin kursseihin 

myöhempänä ajankohtana 

Koronasta huolimatta pyrimme pitämään yllä lämmintä sosiaalista ilmapiiriä, jossa ketään ei jätetä 

yksin. Toivottavasti kesätoiminnastamme löytyy juuri sinulle sopivaa toimintaa.  

                                 Tervetuloa  – soita tai laita viestiä, jos jokin asia mietityttää.   

                                            Ystävällisesti Aila & Essi 

          

Talli jää kesätauolle leirien jälkeen ja 

hevoset pääsevät ansaitulle 

laidunlomalle, josta ne taas palaavat työn 

äärelle elokuun alussa. Syksyn 

toiminnasta tiedotetaan toukokuun 

aikana, jolloin voi tehdä varauksia syksyn 

vakitunneille.  
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