
JÄSENKIRJE  2/2019 
 
 
HEI HYVÄ RAVINAINEN! 
 
Kesää kohti ollaan menossa aikamoista kyytiä, välillä oli jo aivan kesäkelit ja sitten pieni takatalvi, mutta kyllä se 
kesä tulee. Odotamme tietysti innolla kesää ja Suur-Hollolaa sekä tietysti Kuninkuusraveja vaikkakin nämä kaksi 
suurravitapahtumaa pitääkin meidät hyvin työntäyteisinä. Paljon on ehtinyt jo tapahtua ravirintamalla, on 
talkoiltu, reissattu ja kokoustettu.  
 
KEVÄÄN AIKANA TAPAHTUNUTTA 
 

 Teemaravit järjestettiin 14.2. suosittuna villasukkalähtönä, kaikki lähtöön osallistuneet saivat 
mukaansa Taimin kutomat villasukat. 

 27.3. pidettiin yhdistyksen vuosikokous ja paikalla oli 19-jäsentä, kokouksen jälkeen juotiin 
kahveet ja pidettiin jo vakiintuneet arpajaiset. 

 Hankimme jäsenille yhteisen työ/reissu asusteen, valituksi tuli upea musta liivi, joka on 
varustettu jäsenen nimellä ja ravinaisten logolla.  

 Teimme matkan kevätpäiville Kokkolaan, mukana oli 15-ravinaista. Matka oli kaikin puolin 
onnistunut ja hauskaa oli päivällä ja illalla. Sunnuntain kokouksessa saimme hyvää tietoa 
missä mennään tällä hetkellä raviurheilussa. Saimme tietoa myös tulevista tapahtumista jo 
ensivuodelle saakka mm. seuraavista kevätpäivistä, naisten sm-ajoista ja syyskokouksesta 
ym…  
MEILLE OLI TIETYSTI SUURI KUNNIA TOIVOTTAA LÄMPIMÄSTI KAIKKI SUOMEN RAVINAISET 
TERVETULLEEKSI JOKIMAAN KUNINKUUSRAVEIHIN LAHTEEN. 

 Naisten illassa meillä oli oma esittelypöytä tänäkin vuonna ja vilkkaasti naiset kävivät 
tutustumassa meidän toimintaamme. 

TULEVIA TAPAHTUMIA 
 

 Siivoustalkoot tallikahviossa ja kioskissa pidämme 23.5. klo 14.00 alkaen, kaikki ovat 
tervetulleita hommiin. (myös myöhemmin tulijat ovat tervetulleita) 
 

 Lasten tapahtumaa vietämme 6.6. raveissa ja listalta löytyy poniratsastusta, ongintaa, mehua 
ja keksiä sekä tietysti vanhemmille kahvia.  
 

 Suur-Hollola valmistelut sekä Kuninkuusravisuunnitelmat ovat myös jo kovaa vauhtia työn 
alla. 

 
LIIVI LOGOLLA JA NIMELLÄ 
 
 Teillä kaikilla ravinaisilla on mahdollisuus hankkia itsellenne tämä meidän teettämä laadukas liivi 
 logolla ja omalla nimellänne hintaan 40,00€. 
 Jos kiinnostuitte, niin ottakaa yhteys Raija Rekolaan, hän kertoo enemmän tästä tuotteesta. 
 puh: 050 086 4007  tai sp: raijah.rekola@gmail.com 

 
Liiviä voitte käydä katsastamassa ravipäivinä tallikahviossa. 
Muistathan, että meillä on myös kuninkuusravivaatteita, ym. materiaalia myynnissä tallikahviossa. 
 
 

mailto:raijah.rekola@gmail.com
http://www.lahdenravinaiset.com/index.html


 

OIKEIN HYVÄÄ ÄITIENPÄIVÄÄ KAIKILLE ÄIDEILLE! 
 
 
Kotisivumme osoite www.lahdenravinaiset.com 
Löydät meidät myös facebookista 

 
Olethan ystävällinen ja huolehdit, että YHTEYSTIETOSI ovat ajan tasalla jäsenrekisterissämme ja 
ilmoitathan muutoksista sihteerille.  

 Osoite 

 Nimenmuutos 

 Sähköposti 

 Puhelin 
 
 
 
Sihteerinne  Anne Lappalainen 

   Vaahterakatu 1-3 C50, 15520 Lahti 
   040 068 4441 
   anne09lappalainen@gmail.com 
 
KÄYTHÄN LUKEMASSA AJANKOHTAISTATIETOA TALLIKAHVION ILMOITUSTAULULTA, SIELLÄ OLEVAT 
ILMOITUKSET OVAT AINA KAIKKIEN JÄSENTEN LUETTAVISSA. 
 
 
 

http://www.lahdenravinaiset.com/
mailto:anne09lappalainen@gmail.com

