
LAHJAKSI 
RATSASTUSSEURAN 
JÄSENYYS!

MUKAVIA HETKIÄ
UUDEN HARRASTUKSEN
PARISSA!



Ilahduta ystävää, äitiä tai kummilasta lahjalla, joka ei jää nurkkaan pölyttymään! Hyvien jäsenetujen lisäksi 
ratsastusseuratoiminta tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja kivan yhteisön johon kuulua. Ratsas-
tusseuran jäsenenä saa tietoa ratsastuksesta ja hevosista. Samalla pääsee vaikuttamaan lajin kehitykseen. 

Halutessasi antaa ratsastusseuran jäsenyyden lahjaksi toimi seuraavasti:
1. Palauta viereisen sivun lomake tai ilmoita vastaavat tiedot seuranne jäsensihteerille.
2. Seuran hallitus hyväksyy jäsenyyden. Käsittelyajasta saat tietoa jäsensihteeriltä.
3. Saat jäsensihteeriltä lahjan saajan jäsenmaksulaskun. Maksa se eräpäivään mennessä.
4. Täytä tämän esitteen alalaidan lahjakortti ja anna se lahjan saajalle. Mikäli haluat käyttää muuta

kun alla olevaa lahjakorttia tms., huolehdi että lahjan saaja saa lahjakortissa  mainitut tiedot.

Huomioithan, ettei ketään saa liittää yhdistykseen vastoin hänen tahtoaan, joten lahjan saajalta tai hänen huoltajaltaan on 

hyvä varmistaa etukäteen, että lahjajäsenyydelle ei ole estettä.

Kiitos kun tuot uuden henkilön mukaan ratsastusseuratoimintaan. Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän 
voimme vaikuttaa!

TERVETULOA JÄSENEKSI RATSASTUSSEURAAN!

Olen ostanut sinulle lahjaksi ratsastusseuran jäsenyyden vuodelle 2018. 

Hyvien jäsenetujen lisäksi ratsastusseuratoiminta tarjoaa sinulle monipuolisia harrastusmahdollisuuksia 
ja kivan yhteisön johon kuulua. Ratsastusseuran jäsenenä saat tietoa ratsastuksesta ja hevosista. 
Samalla pääset vaikuttamaan lajin kehitykseen. 

Seuran jäsenenä ratsastusharrastuksesi on vakuutettu LähiTapiolan urheiluvakuutuksella. 
Saat Suomen suurimman ratsastuslehti Hippoksen kotiisi seitsemän kertaa vuodessa.

Lue lisää näistä ja muista Suomen Ratsastajainliiton jäseneduista www.ratsastus.fi /jäsenedut

Toivotan sinulle mukavia hetkiä ratsastuksen ja hevosihmisten parissa!

Ratsastusseura:

Jäsensihteerin yhteystiedot:

Seuran nettisivut 
ja omat jäsenedut :

Jäsenyys on voimassa vuoden loppuun. Mikäli et halua kuulua seuraan enää ensi vuonna, ilmoitathan siitä seuran jäsensihteerille. 

Muussa tapauksessa saat tammikuussa vuoden 2019 jäsenlaskun. Mikäli et halua ottaa tätä lahjajäsenyyttä vastaan, 

ilmoita siitä lahjan antajalle.

[ ]



LAHJAJÄSENYYDEN LIITTYMISLOMAKE

Lahjan saajan tiedot:

Nimi

Osoite

syntymäaika / hetu

puhelinnumero

sähköpostiosoite

jäsenlaji       

      seniori           juniori           perhejäsen seniori           perhejäsen juniori

Jäsenyyden voi laittaa voimaan aikaisintaan:                /          20

Lahjan antajan tiedot:

Nimi

Laskun toimitusosoite 

(sähköposti tai kotiosoite)

Jäsensihteerille:
Jotta lasku ei lähde lahjan saajalle, tulosta (pdf tai paperi) lasku itse rekisteristä heti jäsenyyden 
lisäämisen jälkeen ja toimita se lahjan antajalle. Lisätietoja Ratsastajainliiton toimistolta.!



Luettelon Suomen Ratsastajainliitto ry:n alaisista ratsastusseuroista löydät tästä osoitteesta:
http://www.ratsastus.fi /seuratoiminta/seurahakuri

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY  FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF
Radiokatu 20, 00240 Helsinki, tel. +358 9 2294 510, www.ratsastus.fi


