
Viikko 23 6.-10.6.  
A   Jatko 1 yleiskurssi
B   Estekurssi C/B

Viikko 24 13.-17.6.  
A   Jatko 2 yleiskurssi
B   Oma heppa-kurssi

Viikko 25   
A   Mini alkeiskurssi ma-to 20.-23.6.
B    Yleiskurssi PM-C ma-to 20.-23.6.
C   Aikuisten kouluratsastuskurssi 
     pe-su 24.6.-26.6. 
     (Päivittäin 1x60min ratsastus)

Viikko 26 27.6.-1.7. 
A   Kouluratsastuskurssi PM-B
C   Oma-heppa kurssi

Viikko 27 4.-8.7.  
A    Yleiskurssi PM-C
C   Mini Alkeiskurssi

Viikko 28 11.7.-15.7. 
A    Aikuisten koulukurssi
C    Yleiskurssi jatko 1-2

Viikko 29 18.7.-22.7. 
A   Estekurssi aloittelevat esteratsastajat
B    Estekurssi kokeneet

Viikko 30 25.7.-28.7. 
A    Yleiskurssi Jatko 1 ja 2
C    Aikuisten yleiskurssi

Viikko 31 1.8.-5.8.  
A    Alkeiskurssi
B     Kenttäkurssi

Rauhalahden 
ratsastuskoulu
kesäkurssit 2022



Ilmoittautumisohjeet

Kurssien hinta on 300 € ellei kurssin yhteydessä toisin 
mainita.  Minikurssi 170 €. Viikon 25 PM-C 240 €, mini 
alkeiskurssi 140 € ja aikuisten koulukurssi 110 €. Kurs-
simaksu sisältää ilmoittautumismaksun, joka on 50 €. 
Ilmoittautumismaksu palautetaan vain sairastapauksen 
sattuessa tai jos joudumme perumaan kursseja. Kaikki 
maksut sisältävät arvonlisäveron (10%).

Ilmoittautumismaksu suoritetaan välittömästi kurssille 
ilmoittautumisen yhteydessä tilille Nordea FI47 1078 
3000 2189 08. Loppumaksu maksetaan niin ikään tilille, tai 
kurssille tultaessa opettajalle. Muistathan mainita kurssi-
laisen nimen viestinä maksusuorituksen yhteydessä.

Siltä varalta, ettet mahtuisi haluamallesi kurssille, ilmoi-
ta vaihtoehtokurssi. Jos muutos toivomaasi kurssiaikaan 
joudutaan tekemään, otetaan Sinuun yhteyttä, muutoin 
olet päässyt ilman erillistä yhteydenottoa haluamallesi 
kurssille (edellyttäen, että olet lähettänyt ilmoittautumis-
kaavakkeen ja suorittanut ilmoittautumismaksun). 

Kurssit alkavat klo 08.00. Ensimmäinen ryhmä ratsas-
taa 8.30 ja toinen ryhmä 9.30. Teoria 10.30-11.15, jonka 
jälkeen 1. ryhmä ratsastaa 11.30 ja 2. ryhmä 12.30. Mini 
alkeiskurssit alkavat 10.00.

Merkitse rastilla, miltä osin täytät kurssivaatimukset, jotta voimme valita sinulle sopivan tasoryhmän.
Alkeiskurssin  (  ) alaikäraja 7 vuotta
  (  ) ei aiempaa ratsastuskokemusta
  (  ) käynyt ponitalutuksessa
  

Jatkokurssi I  (  ) 0,5-1 vuotta säännöllistä ratsastusta
Jatkokurssi II  (  ) 1-1,5 vuotta säännöllistä ratsastusta
Jatkokurssi III  (  ) 2-2,5 vuotta säännöllistä ratsastusta
PM-C -kurssi  (  ) yli 3 vuotta säännöllistä ratsastusta

Ratsastuskoulu täyttää

Ilmoittautumismaksu maksettu __________/ __________ käteinen/pankki
Loppumaksu maksettu __________/ __________ käteinen/pankki
Palautetaan osoitteella Rauhalahden ratsastuskoulu Oy, Kartanonkatu 22, 70700 Kuopio
Nimi__________________________________________ sosiaaliturvatunnus________________________
Osoite ja puhelinnumero sekä myös mahdollinen kesäosoite

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Ilmoittaudun kurssille nro________ vaihtoehto nro___________
Tasoryhmä_________________________________________

Tietoja valvojalle:
Onko tetanusrokote voimassa (  )

Mahdolliset allergiat_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Aika ja paikka                Huoltajan allekirjoitus

IL
M

O
IT

TA
U

T
U

M
IS

LO
M

A
K

E
Kurssien sisältö

Alkeiskurssilla ratsastusta ja hevosen käsittelyä opetel-
laan teoriassa ja käytännössä. Jatko I-III kursseilla kart-
tuvat tiedot ja taidot kouluratsastuksesta ja esteiden ja 
puomien ylityksestä sekä hevosten hoidosta. Estekurs-
seilla tehdään monipuolisia harjoituksia: tekniikkaa 
puomeilla ja kavaleteilla, tasapainoa jumppasarjoilla sekä 
rytmiä ja sujuvuutta rataharjoituksilla. Mini alkeiskurssi 
on tarkoitettu 7-10-vuotiaille perheen pienimmille hep-
pafaneille! Harjoittelemme ratsastuksen alkeita sekä hev-
osten hoitoa ja varustamista ihanien ja kilttien poniemme 
kanssa. Oma heppa-kurssill pääset mahdollisuuksien mu-
kaan ratsastamaan useita tunteja omalla suosikillasi, muita 
kivoja hevosiamme unohtamatta. Pääset kokeilemaan it-
senäistä ratsastusta, sillä päivän toinen ratsastus tapahtuu 
itsenäisesti, toki opettajan valvonnassa. Kenttäkurssilla 
harjoitellaan ratsastuksen kaikkia kolmea osakoetta eli 
kouluratsastusta, rataesteitä ja maastoesteitä sekä maas-
toratsastusta. Kaikilla kursseilla monipuolista ohjelmaa 
oppilaiden toiveita kuunnellen sekä ratsastajien taitota-
sosta riippuen. 

Kurssilaisten tulee ottaa omat eväät mukaan. Kurs-
simökiltä löytyy jääkaappi ja mikro.  Myös sadevaatteet 
voivat olla tarpeen, samoin hellekausina esim. lippis!

Rauhalahden ratsastuskoulu Oy, 
Kartanonkatu 22,
70700 Kuopio. 
Puh. 044 361 2383


