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Hei sinä, nykyinen tai tuleva jäsen, ihanaa että olet mukana!
Taas on se aika vuodesta kun jäsenyyden jatkuminen kannattaa varmistaa. Vuodelle 2020 on
tulossa jälleen paljon tapahtumaa, mm. Kati Niinistön ruuansulatusluento 15.4., hevosten ja ponien
shownäyttely sekä virallinen keppihevosnäyttely 6.6. ja retki Riihimäen kesäraveihin. Syksymmällä
on ajateltu lisää luentoja ja matkaa Helsinki International Horse Show’hun, pikkujouluja
unohtamatta. Syksyn toimintaa suunnitellaan tarkemmin kevätkokouksessa, tule mukaan ja kerro
ideasi, ne saattavat toteutua!
Eläinlääkäri, pian tohtoriksi väittelevä, Kati Niinistö tulee puhumaan hevosten ähkyistä ja
ruuansulatuksen ongelmista, kuten hiekansyönnistä. Luento pidetään keskiviikkona 15.4. klo 18.30
alkaen Iittalan Kylätalolla (Hollaajantie 3, 14500 IITTALA). Hinta 10€ Hämeen hevosjalostusliiton
alaisten yhdistysten jäsenille, 15€ muille, hinta sisältää kattavan luennon ja kahvituksen. Lippuja
saa myös ovelta mutta ilmoittauduthan 8.4. mennessä tarjoilun riittävyyden takaamiseksi Tiinalle
sähköpostilla (yhdistys@hameenhippos.com) tai viestillä (p.0400 851176). Osallistumisen voi
maksaa ovella käteisellä tai ennakkoon Hämeen Hippoksen tilille.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 15.4. klo 17.30, ennen Kati Niinistön luentoa. Kokouksessa
suunnitellaan syksyn toimintaa (kaikki jäsenet enemmän kuin tervetulleita mukaan) ja samassa
yhteydessä palkitaan alueemme vuoden 2019 menestyksekkäitä hevosia.
Kevään Show-näyttely (hevoset ja ponit) järjestetään lauantaina 6.6. Hattulan
ratsastuskeskuksella. Tuomareina näyttelyssä ovat Heidi Karjalainen ja Veikko Hakala. Lisätietoa
näyttelystä tulee maaliskuun aikana. Samaan aikaan samassa paikassa järjestetään Virallinen
Keppihevosnäyttely, jonka tuomarina toimii virallinen keppihevostuomari Rael Jarmas alias Solku.
Maksamalla jäsenmaksun saat jäsenkirjeen ja monenlaisia etuja, kuten edullisemman
osallistumisen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin sekä alennuksia
yhteistyökumppaneilta. Jäsenet saavat lisäksi laittaa linkkinsä nettisivuillemme osoitteeseen
www.hameenhippos.com . Tietosi voit laittaa sähköpostilla (yhdistys@hameenhippos.com).
Yritykset saavat tietonsa linkkeihin maksamalla jäsenmaksun!
MIKSI SIIS MAKSAA JÄSENMAKSU?
• Yhdistyksen tapahtumiin ja koulutuksiin edullisemmin
• Valjas-Kolmiosta -20% normaalihintaisista tuotteista (ei koske satuloita, eikä
rehuja)
• Lantmännen Agro JS Perttula Oy:n Hämeenlinnan ja Riihimäen liikkeistä -5 %
rehuista ja -10% hevostarvikkeista
• Hämeenlinnan Hankkijalta -7 % normaalihintaisista hevostarvikkeista ja –
rehuista
• Virvelin Rantaravintolasta -10% (ei koske tupakkaa, alkoholia, polttoaineita tai
pelejä)
• Oman yrityksesi/tallisi linkki nettisivuillemme
Muista näyttää jäsenkorttisi ennen maksua etujen saamiseksi! (Jäsenkortin voi noutaa
Hämeenlinnan Hankkijalta. Ellet pääse noutamaan korttia, ilmoita Tiinalle.)
Jäsenmaksu on 20€ (10€ perheenjäsen) ja se maksetaan tilille FI24 5680 0040 0052 62.
Eräpäivä 10.3., kirjoita viestikenttään nimi ja sähköpostiosoite. KAIKKI MUKAAN!
Kevätterveisin jäsensihteeri Tiina Mattila p.0400 851176, yhdistys@hameenhippos.com ja
tiedottaja Lotta Laine p. 0400 571700

