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Aurinko paistaa ja kevät lähestyy. Odotamme innolla kevään ja kesän tapahtumia!
Tapahtumien päivämäärät on lyöty lukkoon, joten nyt kannattaa laittaa kaikki päivät valmiiksi
kalentereihin ja varata ne vapaiksi :)
Muistattehan, että tapahtumat ovat avoimia vain jäsenille. Jäsenmaksulaskut lähetetään tämän
jäsenkirjeen liitteenä. Myös lapsille on suunniteltu ohjelmaa, muun muuassa kesäjuhlan
yhteydessä, joten muistakaa mainita maksun viestiosassa kaikkien perheenjäsenten nimet,
mikäli maksatte perhejäsenyyden.
MAALISKUU Yhdistyksen kevätkokous pidetään 13.3 klo 13 Edeillä Purmossa, kutsu liitteenä.
HUHTIKUU Stockmanship-päivä 23.4 Ede Lantbrukilla Purmossa. Tilausuus alkaa klo 11 ja kestää
muutaman tunnin. 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 ja yhdistys
tarjoaa kahvit ja pullat! Ilmoittautuminen 19.4 mennessä Sabinalle 050-301 8855, sabina.ede@agrolink.fi
tai facebookin kautta.
TOUKOKUU Helatorstaina 5.5 lähdemme keväiselle vaellukselle Kaustisen hienoihin maastoihin.
Vaellus on käyntivauhdissa joten mukaan voi osallistua hevosella tai ilman hevosta. Lähtö raviradalta
kello 11. Omat eväät mukaan!
KESÄKUU Ranchpäivä 11.6 Stubb Ranchilla Ähtävällä. Aloitamme päivän kello 10 jolloin työskennellään
hevosten kanssa karjan parissa ja sen jälkeen tehdään lyhyt vaellus metsämajalle grillaamaan.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tulee lähempänä!
HEINÄKUU Toivotaan kaunista kesäiltaa, koska 23.7 klo 19 yhdistyksen kesäjuhla pidetään Ähtävällä.
Luvassa on hyvää ruokaa ja mahtavaa seuraa countrymusiikin tahdissa Stubb Ranchilla. Ruokailu
pidetään konehallissa ja ulkopuolella kaikenlaista mukavaa ohjelmaa! Lasson heitto on tietenkin yksi
pakollinen ohjelmanumero! Lassoiluun meillä on muovinen vasikka, mutta onpa joku yrittänyt osua
poniinkin joskus ;) Myös muita hauskoja ulkoleikkejä on luvassa, sekä lapsille että aikuisille! Ponien,
lehmien ja vasikoiden laitumet sijaitsevat heti konehallin ulkopuolella, joten halukkailla on myös
mahdollisuus kokeilla huhtikuun stockmanship-päivältä saamiaan ohjeita suuren lehmälauman seassa.
Myös lapset pääsevät karjan sekaan paijailemaan pienimpiä vasikoita ja saa sitä toki vanhemmatkin tulla
vasikoiden sekaan jos ne isommat lehmät pelottavat. Poniratsastusta on tietenkin tarjolla lapsille ja jos
aikuisista löytyy joku rohkea joka ei ole ikinä ollut hevosen selässä karjan parissa niin sellaistakin on
mahdollista kokeilla (talutettuna), Lotan karjaheppa kun laiduntaa kesät yhdessä lehmälaumansa
kanssa. Voi kun olisikin jo kesä, aivan innostuin kun tätä kirjoitin! :)
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet tulee lähempänä!
Heinäkuun 15-17. Sandhill 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 lähdetään 14.8 hevosten kanssa Yppärin upeisiin merimaisemiin maastoilemaan ja
uimaan. Myös tästä tapahtumasta tulee tarkempaa tietoa lähempänä kesää.
Mahtavaa kesää odottaen!
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