
  

 

AJURIKIRJE 16.- 18.8.2013, SALO  

Tervetuloa Salon Ratsastusseura ry:n järjestämiin alue- ja kansallisen tason 

valjakkoajokilpailuihin Salon Halikkoon, Teerisalon Tallille, osoite on Rivometsäntie 11. 

 

AJO-OHJEET JA PAIKOITUS 

Katso ajo-ohjeet sivulta www.teerisalo.fi kohdasta sijainti. Navigaattori löytää perille 

osoitteella: Rivometsäntie 11, Halikko (päivitetyissä versioissa Salo). 

Hevostrailereiden ja peräkärryjen paikoitus ja purku on vesiesteen takana pellolla. 

Henkilöautot pysäköidään samalle peltolohkolle autotien puolelle. Saapuessasi 

hevoskuljetusautolla tai jos olet varannut sähköpaikan esim. pakettiautolle soita Taijalle 

044-9178383, kun näet maneesin. Jokaiselle autolle on suunniteltu tila etukäteen. 

 

KILPAILUKANSLIA 

Kilpailukanslia on sininen kontti maneesin päädyssä, kentän puolella. 

Se on avoinna to klo 16 - 20, pe – su klo 8- kilpailun loppuun. 

Kanslian puh. 050-3641725. 

Kanslian vieressä oleva maneesin seinä toimii ilmoitustauluna, minne päivitetään kaikki 

mahdolliset kilpailijoita koskevat tärkeät tiedotteet. 

 

HEVOSTEN MAJOITUS 

Hevoset majoitetaan Teerisalon tallirakennukseen ja katoksiin rakennettuihin 

tilapäiskarsinoihin. Karsinoissa on turve/purusekoitekuivitus ja kuiviketta saa ottaa 

turvevarastosta tallin päädystä. Lantalava sijaitsee tallin edessä. Kaikissa karsinoissa ei 

ole juomakuppeja, ota oma juoma-astia mukaan. Hevosten pesupaikkoja on yksi, tallin 

sisällä. Karsinat puhdistetaan normaalisti lähtiessä, mutta niitä ei tarvitse tyhjentää. Tallilta 

on mahdollisuus ostaa kuivaa heinää pienpaaleissa, hinta 5€/paali, maksu kansliaan. 

Tallimestari: Taija Raatikainen puh. 044-917 8383 

 

 

 

 

http://www.teerisalo.fi/


IHMISTEN MAJOITUS JA PESEYTYMINEN 

Ankkurikellari, osoite: Kokkilantie 879, 25230 Salo sijaitsee n. 15min ajomatkan päässä 

tallialueelta. Majoituksen varanneet saavat avaimet kisapaikan kansliasta.  Avaimet 

palautetaan sunnuntaina kisakansliaan.  Muista ottaa mukaan omat liinavaatteet!  

Ankkurikellarin suihkutilat ovat avoinna kaikille kilpailijoille koko kisan ajan ja ne löytyvät 

majoitustilan alimmasta kerroksesta. Miehille ja naisille on omat suihkutilat ja niiden välissä 

sijaitseva sauna on yhteiskäytössä, joten varaudu suojaamaan sulosi.   Ankkurikellarin 

omasta rannasta uiminen on kielletty! 

Ankkurikellarin sauna lämpimänä lauantaina klo 17 – 20. 

SÄHKÖPAIKAT 

Mikäli et ole ilmoittanut jo KIPASSA sähköpaikan tarvetta, varaa se etukäteen 

sähköpostitse  teerisalo@gmail.com  

VAUNUT JA VARUSTEET 

Vaunut säilytetään maneesin takaosassa (kulku maneesin takaovesta). Ota omat 

valjastelineet mukaan. Tallissa rajoitettu määrä tilaa varusteille. Tarvittaessa säilytys on 

maneesissa. Huolehdimme, että maneesi ei pölyä! Vaunut on mahdollisuus pestä 

maratonsuorituksen jälkeen painepesurilla tallin päädyssä sijaitsevalla pesupaikalla. 

KILPAILUPAIKAT 

Perjantain kouluosuus ajetaan Teerisalo Green – nurmikentällä, joka sijaitsee tallialueella. 

Verryttely tapahtuu nurmialueella koulukentän vieressä, pellon takaosassa. Samalla 

alueella voit halutessasi ajaa, juoksuttaa tai ratsastaa torstaina. Koulukenttä on suljettu 

ennen kilpailua. Alueluokissa on ennen koulukoetta valjakkotarkastus, minne saavutaan 

lähtöjärjestyksen mukaisesti. Valjakkotarkastus on noin 1/2h ennen omaa suoritusta, 

merkityllä alueella verryttelyn vieressä 

Kestävyyskoe ajetaan Teerisalon tallin läheisyydessä sora- ja nurmipintaisilla pohjilla. 

Kestävyyskokeessa on käytössä EMIT-ajanottojärjestelmä. EMIT-kortit saa kansliasta  

ennen starttia. Suorituksen jälkeen EMIT-kortti tulee palauttaa välittömästi tulospalveluun, 

siniseen konttiin. 

Esteillä 1 ja 4, joissa kaikille samat portit, palkitaan nopein valjakko. Koskee luokkia 2-6. 

Tarkkuusrata ajetaan 40 x 100 m nurmella virhepistekilpailuna, mutta luokissa 2 ja 5 on 

tarvittaessa erillinen uusinta luokkavoitosta. 

RADANNÄYTTÖ 

Radannäyttö (koe B) järjestetään parkkialueelta lähtien perjantaina klo 13.00 ja 18.00. 

Omilla autoilla. Autot täyteen tehokkaasti, kimppakyydein. 

HEVOSTEN TARKASTUKSET 

Eläinlääkäri tarkastaa hevoset A osuuden jälkeen tauolla ja E osuuden jälkeen. 

mailto:teerisalo@gmail.com


BUFFETTI JA SHOPPAILU 

Hyvin varusteltu Teerisalo Cafe’ palvelee maneesissa. Avoinna to klo 16-20, pe klo 7- 21, 

la ja su klo 7- kilpailun loppuun. Myynnissä on mm. aamupalaa, makkaraperunat, 

pizzapaloja, salaatit, toastit, makeita herkkuja, kylmiä juomia ja jäätelöä. 

Hevostarvike kirpputoripöydälle saavat kaikki halukkaat tuoda myyntiin omia tarpeettomia 

hevostarvikkeita valmiiksi hinnoiteltuna perjantai-iltana. Myyntipöytä peitetään yöksi, mutta 

järjestäjä ei ota vastuuta kadonneista tavaroista. Jos viet pöydälle jotain arvokasta, 

kannattaa ne ottaa omaan säilytykseen torin suljettua.  Myynnistä ja tilityksestä huolehtii la 

- su Ilona Salo puh. 040 7795691. 

Samalla pöydällä on myytävänä erä Salon mainosbrodeerauksen tuotteita edullisesti. 

Mukava mahdollisuus hankkia tiimeille uusia vaatteita. 

Paikalla myös uusi varusteliike Zoccolo Finland. 

ILLANVIETTO JA PALKINTOSEREMONIAT 

Kaikille osakokeissa sijoittuneille ruusukkeet ja hyvät esinepalkinnot. Luvassa myös 

erityispalkintoja. 

Perjantaina grillipartyt maneesissa, missä myös Teerisalo Show Girls esiintyy. 

Kouluosuuden palkintojenjako klo 20. Tuo mukana omat grillattavat, järjestäjä hoitaa 

paikalle grillit. Kahviosta saa ostaa salaattia. 

Lauantain illanvietto järjestetään Ankkurikellarissa klo 19 alkaen. Ruoka on 

vähälaktoosinen ja gluteeniton, tarjolla on myös kasvisvaihtoehto. Ruoka ja kakkukahvit 

tarjolla klo 19-20.30,  jonka jälkeen klo 20.30 maratonosuuden palkintojen jako. OPM. 

Alakerrassa luvassa reipasta biletunnelmaa, DJ:t ja karaoke. Viereinen Lossi Baari B-

oikeuksilla palvelee vielä juhlien jatkoja aina klo 02.00 asti, sisäänpääsy 5€. 

Illanvietossa järjestetään hyvät arpajaiset, joten kolikkokukkaro kannattaa varata matkaan 

mukaan! 

Tallilta järjestetään ilmainen yhteiskuljetus illanviettoon. Lähtö maneesin edestä klo 19.30 

ja paluu takaisin tallille Ankkurikellarin edestä klo 24.00. Jos ilta jatkuu pitkään, palvelee 

Taxi, puh.+3581000041 

Tarkkuusosakokeen ja kokonaiskilpailun palkintojenjaot suoritetaan kahdessa osassa 

sunnuntaina, Ensimmäisessä palkintojenjaossa palkitaan luokat 1, 4 ja 6, sekä luokan 4 

Vuonohevosten mestarit. Toisessa palkintojenjaossa palkitaan mestaruusluokat 2 ja 5. 

Palkinnot jaetaan hiekkakentällä ja seremoniaan saavutaan hevosilla ajaen. Nuoret 

hevoset saavat halutessaan saapua palkintojen jakoon käsihevosina.    

 

 

 



KÄYTÄNNÖN ASIOITA 

WC on sisällä tallissa ja kaksi bajamajaa maneesin takana. Tupakointi on sallittu 

ainoastaan sille merkatulla alueella, maneesin takana.  

Kengittäjät: Puhelinpäivystys (paikalle tuloaika noin 20 min.) to, pe ja su Janne Forsmann 

0400-923238. La, puhelinpäivystys (paikalle tuloaika noin 30 min.) 7-11, paikanpäällä 

kisapäivän loppuun Ilkka Loponen 050-5272197 

Tallin oma koira Vilma kulkee tallialueella vapaana. Muut koirat pidetään kisapaikalla 

kytkettyinä ja jätökset on korjattava roskiksiin. 

 

YHTEYSTIEOJA 

 Kilpailunjohtaja Sanna Järvelä, 044-7229320 

 Tuomariston puheenjohtaja Tuire Suvanto 0400-632153 

 Tallipäällikkö Taija Raatikainen 044-9178383 

 Turvallisuuspäällikkö Jukka Ylimaa 050-3844104 

 Kanslia Minna Paakki 050-3641725 

 Koordinaattori Annika Härkönen, 050 541 6941 


