SRL‐KIMPAN KUULUMISIA 18/2014
Nykä kävi tänään puoliltapäivin peruskunto‐ohjelmaansa kuuluvalla 8
kilometrin hölkkälenkillä. Se juoksi Ypäjän Hevosopiston raviradalla,
jossa pohja oli pehmeämpi ja siten hokkikengitetyille jaloille
armollisempi kuin jäinen maapohja muualla.
Sitten viime kuulumisten varsamme on rokotettu hevosinfluenssaa ja
jäykkäkouristusta vastaan. Yhdistelmärokote on rutiinipiikki, johon
tässä tapauksessa liittyy vielä tehosterokote joulun alla. Näin Nykän
rokotesuoja pysyy asianmukaisessa kunnossa. Ennen joulua on luvassa
myös loishäätö eli matolääke, joka sekin kuuluu hevosen
terveydenhuollon perusasioihin.
Nykän ruokahalu on mahtikunnossa. Kerroin sen ruokinnan
perusteista viime tiedotteessa, ja nyt pääset seuraamaan, kuinka
veijarimme omistautuu täysrehuannokselleen. Katso Nykän
murominuutti seuraavasta linkistä:
https://www.youtube.com/watch?v=ufSPVaXrimY&feature=youtu.be
Vaikka video on pari viikkoa vanha, se on silti tuorettakin tuoreempi,
sillä keskittyneessä toimituksessa on havaittavissa vain vähäisiä
muutoksia kerrasta toiseen 
Nykästä on nyt saatavilla toivottu korkearesoluutioinen ”virallinen
potretti”. Oheisen Rosa Hakalan ottaman kuvan voit ladata Raviliigan
kuva‐albumistamme alla olevasta linkistä:
http://www.raviliiga.fi/albumi/srl2014/marraskuu2014/1882556
Tiedoston pikselit riittävät hyvälaatuisen valokuvan tekemiseen.
Levollista joulunodotusta!
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NYKÄÄ TAPAAMAAN
Iloisia uutisia R. R. Nykäisyn tapaamista odottaneille: varsamme
on omistajiensa tavattavissa Ypäjällä sunnuntaina 14.
joulukuuta. Pääsemme myös tutustumaan Hevosopiston
talleihin ja toimintaan sekä Hevosurheilumuseon kokoelmaan.
Kokoonnumme klo 10:30 Hevosurheilumuseon pihassa ja
jatkamme siitä museoon ja talleille joko yhdessä porukassa tai
ryhmissä, ilmoittautuneiden määrän mukaan.
Tämän jälkeen ohjelmassa on maukas omakustanteinen
kotiruokalounas ravintola Ratsumestarissa. Sieltä siirrymme
Hevosopiston auditorioon katsomaan Nykän kuvakavalkadia ja
kuulemme hevosaiheisen asiantuntijaluennon. Luennon aihe
varmistuu tuonnempana.
Talli‐ ja museokierroksella oppaanamme on Hevosopiston
kehittämispäällikkö Päivi Laine, joka kuuluu kimppamme
edustajistoon.
ILMOITTAUDU MUKAAN ruokailu‐ ja tilajärjestelyjä varten
VIIMEISTÄÄN KESKIVIIKKONA 10.12. alla olevan linkin
välityksellä:
https://www.webropolsurveys.com/S/1E70A3268BAFD780.par
Viimeisiä viedään…
Vihoviimeiset vihreät ruohonkorret tarhan ympäristössä
innostivat herkkusuumme uhkarohkeaan kaulanvenytykseen.

Hevosopiston kartan löydät täältä:
http://www.hevosopisto.fi/fin/hevosopisto/aluekartta/

https://www.facebook.com/srlkimppa

NYKÄ‐ALENNUS SH‐SEMINAARIIN

Vuotuisessa suomenhevoskasvatuksenseminaarissa Ypäjällä 24.–25.
tammikuuta 2015 puhutaan uudesta hevostaloudesta, erityisesti
hyvinvointipalveluista suomenhevosten työkenttänä.
Nykän omistajat saavat 25 prosentin alennuksen seminaarin
osallistumismaksusta. Tarkemmat ohjeet seuraavat lähempänä tilaisuuden
ajankohtaa.
Seminaarin hinnat ja ohjelman näet tästä linkistä:
http://www.hevosopisto.fi/fin/tapahtumat/suomenhevosseminaari_2015/

TERVETULOA!

