
 

LASKU 

 

 

Tuusulan Hevosystäväinseura ry    Laskun päiväys: 10.01.2017 

 

 

 

Jäsenmaksu kaudelle 2017  (sisältää Siippoon harjoitusradan käyttöoikeuden) 30 euroa  

tai 

Jäsen alle 18 vuotta     10 euroa 

tai 

Kannatusmaksu      10 euroa 

Valitse oma jäsenyytesi ja maksa vain kyseinen summa! 

Mainitse maksaessasi viesti kohtaan:     

jäsenen nimi, maksutyyppi ja sähköpostiosoite 

Esim: Erkki Esimerkki kannatusmaksu erkki.esimerkki@netti.fi 

 

MAKSETTAVA SUMMA 10€ tai 30€ 

ERÄPÄIVÄ 27.02.2017 

 

Tuusulan Hevosystäväinseura ry 

info@thys.fi www.thys.fi 

Pankkiyhteys: Tuusulan Hevosystäväinseura ry 

Tilinumero: IBAN FI94 5092 1240 1429 07 BIC OKOY 

(vanhanmallinen tilinumero 509212-4142907) 

Pankki: Keski-Uudenmaan osuuspankki 



Tuusulan Hevosystäväinseura ry:n 

jäsentiedote kevät 2017 

Seuran jäsen- ja liittymismaksu kaudelle 2017 on 

edellisvuoden tapaan 18–69-vuotiailta 30e/vuosi ja 

alle 18-vuotiailta 10e/vuosi. Myös seuran 

kannatusjäsenyys on mahdollista, 

kannatusjäsenyyden suuruus on 10e/vuosi. 

Kannatusjäsenyys sopii esim. henkilölle, jolla 

kyseisellä hetkellä ei ole (ravi)hevosta, mutta joka 

haluaa tukea paikallisen seuran toimintaa. 

Kannatusjäsenellä on muuten samat oikeudet kuin 

muillakin jäsenillä, paitsi kannatusjäsenellä ei ole 

Siippoon harjoitusradan käyttöoikeutta. Lasku 

vuoden 2017 jäsenyydestä on tämän tiedotteen 

mukana ja se tulee suorittaa eräpäivään mennessä. 

Laskun suoritettuaan jäsen mm. säilyttää radan 

käyttöoikeuden ja oikeutettu äänestämään seuran 

tulevissa kokouksissa.  Omasta jäsenyydestä voi 

tiedustella ositteesta info@thys.fi 

Hallitus vuodelle 2017: 

Puheenjohtaja: Vesa Peltomäki 0400-986515 
Varapuheenjohtaja: Markku Kinnunen 0400-503183 
Sihteeri: Virve Simola 050- 4323088 
Rahastonhoitaja: Anne Haarala 040-5651466 
Tiedottaja: Mia Pöllänen 040-5517399        
Tiedottaja: Päivi Karhunen 050-528 1705               
Satu Lemmelä: 040-7094970                               
Markku Rajala: 050-5203094                                  
Pekka Paavola: 0400-562343                                 
Jarmo Savolainen: 050-3211172 

Toiminta vuonna 2017: 

Vuosi 2017 on seuramme 107:s toimintavuosi.  

Vuonna 2017 jatketaan Siippoon rata-alueen 

kehittämistä tehtyjen kartoitusten perusteella sekä 

panostetaan seuran oman poni- ja 

hevosravitoiminnan kehittämiseen. Ratahanke 

etenee verkkaisesti, mutta etenee. Tavoitteena on 

siirtää valjastuskatokset ja rakentaa kerhotila seuran 

omille maille. Myös rataa ja sen pintaa parannellaan.  

Harjoitusradalla järjestetään talvella perinteinen 

laskiaisrieha ja keväällä mölyravit. Toimintavuoden 

aikana järjestetään mahdollisesti paikallisravit 

Vermossa yhdessä Vihdin ja Nurmijärven 

hevosjalostusseurojen kanssa. Myös harjoitusraveja 

on luvassa. Kauden päättävät pikkujoulut. 

Kevät- ja syyskokoukset järjestetään sääntöjen 

mukaisesti ja jotta kokouksiin saataisiin 

mahdollisemman paljon seuran jäseniä, voivat 

jäsenet antaa ehdotuksia ja toiveita esitelmöitsijöistä 

(esim. eläinlääkäri, hevoshieroja). Seuran 

kokouksissa tiedotetaan myös ratahankkeen 

etenemisestä.  

Seuran www-sivuja pyritään päivittämään 

säännöllisesti ja osoitteenahan on tuttu www.thys.fi. 

Löydät meidät myös facebookista, jonne päivitetään 

tietoa tulevista kokouksista ja tapahtumista.  

Seuramme kaipaa kovasti innovatiivisia ja ahkeria 

hevosharrastajia mukaan toimintaan, joten ota 

rohkeasti myös heppahöperöitynyt ystäväsikin 

seuran toimintaan mukaan. 

Tulevia tapahtumia: 

 Perinteinen LASKIAISRIEHA SU 26.2.2017 

Siippoon harjoitusradalla klo 11-13. Mukaan 

kaivataan rekihevosia ja 

talutusratsastushevosia/-poneja! Myös 

vetokoirat ovat tervetulleita.  

 Siippoon harjoitusradan RISUSAVOTTA-

TALKOOT LA 25.3.2017 klo 10 alkaen 

 KEVÄTKOKOUS MA 27.3.2017 klo 18.00 

Hyrylän Kerholla.  

Muuta: 

 Siippoon harjoitusradalla saa ratsastaa, 

mutta EI LAUKATA! Harjoitusrata on 

suunnattu pääasiassa ravihevosten 

valmentamiseen. 

 Miten jäsenyys palvelisi juuri sinua? Anna 

seuralle palautetta! 

Palautteen ja mahdolliset 

parannusehdotukset voi laittaa osoitteeseen 

info@thys.fi. Myös jos Sinulla on tarjota 

hevosta tai ponia laskiaisriehaan, ole 

yhteydessä hallituksen jäseniin. 

Menestyksekästä vuotta 2017!
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