
Tule 
mukaan 
tukemaan!
Siilin Ratsastuskeskuksen kilpailijat matkalla 
valtakunnallisiin Ratsastuskouluoppilaiden 
Mestaruuskilpailuihin. Tänä vuonna kilpailut 
järjestetään 27.-29.7.2018 PowerParkissa.

Ratsastuskoulumme on Suomen Ratsastajainliiton hyväksy-
mä ratsastuskoulu. Opetus on tavoitteellista ja painottuu 
perusasioiden oppimisen tärkeyteen. Tunteja järjestetään 
kaiken tasoisille ratsastajille harrastajaryhmistä kisavalmen-
nettaviin.

Yhteistyösopimuksiin 
tarjoamme neljä eri näkyvyystasoa. 
Pääyhteistyökumppani tasolla voimme huomioida 
yrityksen toiveet yksilöllisesti ja yhteistyömuodot hiotaan 
tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa. Kaikilla tasoilla 
lupaamme positiivista näkyvyyttä koko edustuskisajouk-
kueemme voimin!

Yhteystiedot: Siilin Ratsastajat Ry / Tuntsarit –jaosto
Ari Tiilikainen, 040-5676508, ari.tiilikainen@litedesigns.fi

Kisamatkalle 
yhteistyöllä ja varain-
keruulla 
Jotta kenenkään kisaajan mukaan lähtö ei jäisi kustannuksista 
kiinni, on varainkeruuta varten SiRaan viime vuonna perustettu 
Tuntsarit jaosto. Kisaajista ja huoltojoukoista koostuva jaosto 
kerää kisakassaa talkoilla, myyntituotteilla ja yhteistyösopimuk-
silla yritysten kanssa. Kerätyt rahat ohjataan suoraan jaos-
tomme ratsastajien kisamatkakuluihin, joita ovat mm. hevoskul-
jetukset, kilpailijoidenkuljetukset ja majoitukset, hevosvuokrat, 
karsinamaksut sekä kilpailumaksut. Tänä kesänä kisaamaan 
on lähdössä 20 ratsastajaa. 

Mikäli koet lasten ja nuorten harrastamisen ja kilpailutoi-
minnan tärkeäksi asiaksi, ota meihin yhteyttä! Joukkueen 
tukeminen on mahdollista niin yrityksille kuin yksityishenki-
löillekin.

Jo 
20 kertaa 
mahtavalla menestyksellä!
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YHTEISTYÖ KUMPPANIKSI?
Joukkueen tukeminen on mahdollista niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. 
Kaikilla kumppanuus tasoilla lupaamme positiivista näkyvyyttä koko edus-
tuskisajoukkueemme voimin! 

Siilit

50 €
Kannatus-

kumppanuus
-Pienellä summalla mah-
dollistamme tukemisen 

niin yksityishenkilöille kuin 
pienille yrityksillekin.

100 €
Yhteistyö-

kumppanuus
-Näkyvyyttä sosiaalisessa 

mediassa sekä nettisivuilla. 

500 €
Pääyhteistyö-
kumppanuus
-Kumppani isolla K:lla. 

Näkyvyyttä parhaalta paikalta 
paidan selkämyksestä/rinnassa 
tai housun reidestä. Lisäksi tarjo-
amme näkyvyyttä sosiaalisessa 

mediassa ja nettisivuilla. 

300 €
Pääyhteistyö-
kumppanuus

-Tämä kumppanuus mah-
dollistaa logon näkyvyyden 
näkyvällä paikalla paidan 
hihassa, sosiaalisessa me-

diassa ja nettisivuilla. 
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Yhteystiedot: Siilin Ratsastajat Ry / Tuntsarit –jaosto /Ari Tiilikainen, 040-5676508, ari.tiilikainen@litedesigns.fi
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