
1.
5.-9.6 Estepainotteinen jatkokurssi-2
350€
2 ryhmää

2.
12.-16.6.
Kenttäkurssi C-B
350e
2 ryhmää

3.
19.-23.6.
A) Alkeiskurssi
350e (sis. 2x45min ratsastus + teoria)
B) Jatkokurssi 3 (estepainotteinen)
200e (1x45min ratsastus + teoria)

4.
26.-30.6.
Yleiskurssi PM - B
350e
2 ryhmää

5.
3.-7.7.
Yleiskurssi Jatko 1 - 2
350e
2 ryhmää

6.
10.-14.7.
Yleiskurssi C-B
350e
2 ryhmää

7.
17.-21.7.
A) Jatkokurssi 3 (estepainotteinen)
350e (sis. 2x45min ratsastus + teoria)
B) Minialkeiskurssi
200e (1x45min ratsastus + teoria)

8.
24.-28.7.
Yleiskurssi PM
350e
2 ryhmää

9.
31.7.-4.8.
Estekurssi Jatko 1-2
350e
2 ryhmää

Rauhalahden 
ratsastuskoulun
kesäkurssit 2023



Ilmoittautumisohjeet
Kurssien hinta on 350 euroa, ellei kurssin yhtey-
dessä toisin mainita. Minialkeiskurssin hinta on 200 €. 
Kurssimaksu sisältää ilmoittautumismaksun, joka on 
50 €. Ilmoittautumismaksu palautetaan vain sairasta-
pauksen sattuessa ja jos joudumme pandemian takia 
perumaan kursseja. Kaikki maksut sisältävät arvon-
lisäveron (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 kurssilaisen nimen viestinä mak-
susuorituksen yhteydessä.

Siltä varalta, ettet mahtuisi haluamallesi kurssille, il-
moita vaihtoehtokurssi. Jos muutos toivomaasi kurs-
siaikaan joudutaan tekemään, otetaan Sinuun yhteyt-
tä, muutoin olet päässyt ilman erillistä yhteydenottoa 
haluamallesi kurssille (edellyttäen, että olet lähettänyt 
ilmoittautumiskaavakkeen ja suorittanut ilmoittau-
tumismaksun). 

Kurssit alkavat klo 8.00., poikkeuksena minialkeis-
kurssit, jotkat alkavat kello 11.00, ellei toisin ilmoiteta. 
Kurssilaisten tulee ottaa omat eväät mukaan. Kurs-
simökiltä löytyy jääkaappi ja mikro.  Myös sadevaat-
teet voivat olla tarpeen, samoin hellekausina esim. 
lippis ja juomapullo!

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
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Kurssien sisältö:
Alkeiskurssilla ratsastusta ja hevosen käsittelyä ope-
tellaan teoriassa ja käytännössä. Jatko I-III kursseilla 
karttuvat tiedot ja taidot kouluratsastuksesta ja estei-
den ja puomien ylityksestä sekä hevosten hoidosta.

Estekursseilla tehdään monipuolisia tasapaino- ja este-
harjoituksia ja järjestetään estekilpailut, joissa kurssi-
laiset toimivat sekä toimihenkilöinä että kilpailijoina. 

Ratsastustunneilla, tasoryhmistä riippuen, järjestetään 
kurssilaisten toiveiden mukaisesti puomi- ja estehar-
joituksia, kouluratsastusharjoituksia, maastoratsastus-
ta ja maastoesteitä, uittoa, ilman satulaa ratsastusta, 
heppapelejä jne. Kurssilla on teoriaa ja käytännönhar-
joituksia, kuten vikellystä, hevosten irtohypytystä ja 
hevosten arvostelua (30min/pv). 

Tiedustelut:

Rauhalahden ratsastuskoulu Oy, 
Kartanonkatu 22,
70700 Kuopio. Puh. 044 -3612383.


