Uuden puheenjohtajan terveiset!

Uusi vuosi on alkanut, samoiten uuden hallituksen toimikausi. Yhdistyksen syyskokouksessa uuden
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut, kiitoksia luottamuksesta :)
Hallituksen sihteerinä toimii jatkossa Maija Kontio, joka on myös yhdistyksen webmaster. Maija on tehnyt
yhdistykselle upeat uudet nettisivut, joten jos et vielä ole käynyt niitä katsomassa niin käy nopeasti
www.ranchhorsemanship.fi
Hallitukseen kuuluu myös varapuheenjohtaja Piia Luokkala, rahastonhoitaja Sture Ede sekä hallituksen
jäsenet Sabina Ede, Sara Jankens-Klemets ja Thomas Södergård.
Tammikuu on ollut kylmä eikä karjan kanssa ole päästy työskentelemään hevosten kanssa. Eilen oma
ponilaumani pakkasesta huolimatta intoutui uudesta lumesta ja vetivät pukkilaukkaa ympäri tarhaa.
Taidan päästää ne hiehojen kanssa talvilaitumelle joku päivä irrottelemaan, niin pysyy karjavaisto ainakin
tallessa siihen asti että ilmat lämpenee ;)
Vuonna 2016 Ranch Horsemanshipin on tarkoitus järjestää paljon tapahtumia jäsenilleen.
Joka kuukaudelle on suunniteltu jotain tapahtumaa:
MAALISKUU Yhdistyksen kevätkokous, kutsu tulee lähempänä.
HUHTIKUU Stockmanship-päivä Ede Lantbrukilla Purmossa. Stockmanshipissä opetellaan
käsittelemään ja siirtämään karjaa turvallisesti ja rauhallisesti maastakäsin ilman hevosta. Mikäli kevät
alkaa aikaisin ja ilma on hyvä olemme ulkotarhassa, muussa tapauksessa sisällä navetassa. Päivä on
kaikille jäsenille ilmainen!
TOUKOKUU Lähdemme keväiselle vaellukselle Kaustisen hienoihin maastoihin. Vaellus on
käyntivauhdissa joten mukaan voi osallistua hevosella tai ilman hevosta. Omat eväät mukaan!
KESÄKUU Karjapäivä Stubb Ranchilla Ähtävällä. Ensin työskentelemme karjan parissa ja sen jälkeen
teemme lyhyen vaelluksen metsämajalle grillaamaan.
HEINÄKUU Sand Hill Ranch järjestää Jeff Sandersin karjakurssin Purmossa. Tätä tapahtumaa yhdistys
ei ole mukana järjestämässä, mutta toivotamme mahdollisimman monta jäsentä osallistumaan sekä
hevosen kanssa että katsojaksi!
ELOKUUssa toivomme lämmintä ilmaa, koska silloin lähdetään hevosten kanssa Yppärin upeisiin
merimaisemiin maastoilemaan ja uimaan.
Lisäksi on suunnitteilla koko perheelle tarkoitettu päivä Stubb Ranchilla keväällä/alkukesällä, riippuen
säästä milloin myös vasikat pääsevät laitumelle. Jatkamme stockmanship-harjoittelua ja myös lapset
pääsevät karjan sekaan kun pienimmätkin vasikat ovat mukana :) Lapsille myös poniratsastusta ja
halukkaat aikuiset pääsevät kokeilemaan stockmanship-taitojaan myös ison karjalauman sekaan.
Ja ettei tekeminen loppuisi kesken, järjestämme kesällä myös kaikille avoimen westernpäivän!
Kaikista tapahtumista tiedoitetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa tai heti kun päivämäärät on lyöty
lukkoon. Kaikki tapahtumat ovat avoimia jäsenille. Jäsenmaksulaskut lähetetään helmikuussa, joten
kannattaa muistaa maksaa ajoissa että pääsee mukaan kaikkiin kesän mahtaviin tapahtumiin!
Jos jollakin on muita toivomuksia tai ehdotuksia, ottakaa ihmeessä yhteyttä johonkin hallituksen
jäseneen! :)
Mahtavaa kesää odottaen!

Lotta Stubb, puheenjohtaja
puh. 050-505 2332

