
KESÄLEIRIT 2023 
 

1. LASTEN VAUHTILEIRI  
ma 5.6 - to 8.6.2023  

 
 

 

Tasovaatimuksena alkeistaso,  
itsenäinen ratsastus hallussa.  
Luvassa vauhdikasta menoa ja  

paljon ohjattua toimintaa. 

 

 

2. JUNNUJEN VAUHTILEIRI  
ma 12.6 - to 15.6.2023 

 

Tasovaatimuksena I-taso,  
laukka ja pienet esteet hallussa.  
Luvassa vauhdikasta menoa ja  

paljon ohjattua toimintaa. 

 

  

3. JUNNUJEN ESTELEIRI  
ma 19.6 - to 22.6.2023 

  

 

Tasovaatimuksena I-taso, 

laukka ja pienet esteet hallussa. 
Luvassa estepainotteista  

ratsastusta ja oheistoimintaa. 

  

 

 

4. LASTEN PONIPUUHALEIRI  
ma 26.6 -to 29.6.2023 

 

Ponipuuhaleiri on tarkoitettu yli 5-vuotiaille,  
ei tasovaatimusta. Luvassa ponien hoitoa ja 

käsittelyä, leikkejä ja ratsastusta. 



LEIRI-INFO 

 
Tervetuloa viettämään tallillemme ikimuistoista leirikesää! 

Kaikki leirimme ovat päiväleirejä, kesto on 4 päivää (ma-to). 

Leiri alkaa joka leiripäivä kello 9.00 ja päättyy kello 14.00. 
Leirimaksu sisältää päivittäin keittolounaan 

jälkiruokineen ja vakuutuksen  

(SRL:n satunnaisratsastajan vakuutus). Leireillä on 
ratsastusta tasoryhmissä joka leiripäivä, lisäksi leiriläisten 

tason ja toiveiden mukaan on mahdollisuus kärryajeluun, 
vikellykseen poniagilityyn ym. Viimeisenä päivänä 

järjestetään leikkimieliset leirikilpailut 

ruusukepalkintoineen. Kilpailut alkavat klo.13.00  
ja yleisöä toivotaankin paikalle sankoin joukoin. 

 

HUOMIOITAVAA: 
 

- Leiriläisen painoraja on max 50kg, pituus max 160cm 
 
- Emme järjestä erityisruokavalioita. Ruokamme on kuitenkin 

vähälaktoosista/laktoositonta. Mainitsethan silti lapsen laktoosi-intoleranssista 
ja muista allergioista/sairauksista. Leirimme sopivat myös allergikoille, tällöin 

tulee ottaa mukaan mikrossa lämmitettävä oma lounas (oma lounas ei vaikuta 
leirihintaan). 
 

- Leirin hinta on 280€ (hinta sisältää varausmaksun 80 €) Sisaralennus perheen 
toisesta lapsesta on -10 %. Alennus huomioidaan loppumaksun yhteydessä! 

 
- Leiriläinen tarvitsee mukaansa repun/kassin, johon on pakannut 
säänmukaisen varustuksen ja vaihtovaatetta. Vietämme aikaa pääasiassa 

ulkona, joten ratsastukseen soveltuvien vaatteiden lisäksi myös sadekamppeet on 
hyvä ottaa mukaan. Otathan mukaan myös oman täytettävän juomapullon. 
Arvoesineet omalla vastuulla! Toivomme, että lasten vaatteet ja varusteet ovat 

nimikoituja. 
 

- Leiriläisten vastaanotto leiripäivien aamuna alkaa klo.8.45 alkaen, ilmoitathan 
mikäli leiriläisen haku klo.14 myöhästyy. 
 

- Kaikki tarvittava tieto löytyy tästä esitteestä, erillistä leiri-infoa ei lähetetä 
ennen leiriä. Loppulasku lähetetään s-postilla muutama viikko ennen leiriä 

antamaanne sähköpostiosoitteeseen. Lasku tulee olla maksettuna ennen leiriä. 
 

 



ILMOITTAUTUMINEN 

 
Leiripaikkojen varaus hoidetaan kotisivujemme Yhteydenottolomakkeella. 
Ilmoittautumisessa tulee käydä ilmi leirin nimi/numero ja ajankohta, leiriläisen 

nimi ja ratsastustaito (mikäli se ei ole järjestäjällä tiedossa) sekä vanhemman 
nimi, s-posti ja puhelinnumero. Kun olet saanut vastauksen ja vahvistuksen 
siitä, että leirillä on tilaa, vahvistat ilmoittautumisen maksamalla varausmaksun 

alla olevien ohjeiden mukaan, joka on 80 € joka leirille. Varausmaksua ei 
palauteta peruutuksen sattuessa. Leirin loppumaksusta lähetetään lasku 

sähköpostilla ennen leiriä. Sairastapauksessa loppumaksu palautetaan 
lääkärintodistusta vastaan. Varausmaksua ei palauteta. Järjestäjä pidättää 
oikeuden mahdollisiin muutoksiin.  

 
Ohjeet varausmaksun maksamiseen: 

 
 

Saaja:  Papinojan Ponitalli Oy  
Tilinumero:  FI20 5104 0020 1104 37  
Viesti:   Leiriläisen nimi + leirin nimi 
Summa:   80,00 
 

 

 

 

NÄHDÄÄN LEIRILLÄ! 


