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HEI HYVÄ RAVINAINEN!  
 

Nyt kun kesä mennyt on syksy saapuu tai on jo saapunut laulun sanoja 
siteeraten.  
 
Kesä on ollut tosi rankka, mutta mielenkiintoinen. Haluamme tässä kiittää erittäin lämpimästi kaikkia 
kesän talkoisiin osallistuneita, teidän kaikkien työpanoksenne on ollut erittäin tärkeä, niin pienempien 
kuin isompienkin ravinaisten……… KIITOS……….. 
 
KESÄN TAPAHTUMAT 
 

 Toukokuussa naiset siivosivat tallikahvion ja kioskin niin ulkoa kuin sisältäkin. 
Talkoissa oli 13-ahkeraa naista siitä kiitos osallistujille. 
 

 Lastentapahtuma järjestettiin 6.6. raveissa. Paikalla oli Ville-poni 
ratsastettavaksi, ongintateltta ja mehu/keksitarjoilupiste, vanhemmille kahvia. 
 

 6.6. raveissa oli myös loimilähtö. Loimen ja kukat itselleen ravasi Racing Boy 
ohjaksissa Santtu Raitala. Jokaiselle lähtöön osallistuneelle annettiin ämpäri, joka oli 
täytetty rehukauhalla sekä limsapullolla ja suklaalevyllä. 

 

 Suur-Hollola hoidettiin vanhan kaavan mukaisesti 29.-30.6. kiitos ahkerille 
talkoolaisille. 
 

 Kuninkuusravien järjestelyt onnistuivat kiitettävästi. Talkoolaisia oli kolmena virallisena 
päivänä 31 henkilöä, mutta valmistelut aloitettiin jo viikkoa ennen varsinaisia 
ravipäiviä. Kiitos kahvion ja kioskin somistusryhmälle mahtavasta etukäteistyöstä 
tilojen kaunistamiseksi. 
 

 Suur-Hollola ja Kuninkuus ravien kiitos iltaa vietettiin 13.8. Ravintola Lokissa ruuan, 
seurustelun ja tanssin merkeissä, paikalla oli talkoolaisista 21 henkilöä. 
 

 Anette Antti-Roiko edusti meitä upeasti Vermossa 28.8. naisten SM-ajoissa hevosella 
Juliana Comet tullen 3. sijalle lämpöisten lähdössä.  
 

 Jokimaa järjesti myös kiitosillan kaikille talkoolaisille 7.9. johon myös ravinaisten 
talkoolaiset oli kutsuttu. Tilaisuuteen osallistuttiin 13-hengen voimin. 

 
 

TULEVIA TAPAHTUMIA 

Pitkään ei ravinaiset näiden suurtapahtumien jälkeen ole ehtinyt huilailla, vaan ravit ovat jo täydessä 
vauhdissa ja naiset myös. 

 11.9. pidettiin talkoopalaveri syksyn ravivuoroista (kioskivuoroja on vielä vapaana) 
Joten ilmoitelkaa minulle tai Elinalle halukkuutenne talkoilemaan. Kurkkikaa netistä tai 
soitelkaa ja kyselkää. 
 

 Syyskokous järjestetään 15.10. Jokimaan Tallikahviossa, kutsu tulee lähempänä 
kokousaikaa. 

 
 18.10. teemme risteilyn Tallinnaan, matkasta on ilmoitettu aiemmin jäsenistölle. 

 

http://www.lahdenravinaiset.com/index.html


 
 
 

 14.11. järjestämme loimilähdön (suomenhevoslähtö) 
 

 22.11. pidämme pikkujoulut Cafe Charlotan sauna/kokoustiloissa. 

 

Oikein hyvää syksyn jatkoa talvea odotellessa! 
 
 
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. 
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