Voimmeko auttaa?
Näistä asioista voit pyytää apua meiltä SRL Hämeeltä.
Katso tästä voiko Suomen Ratsastajainliiton Hämeen aluejaosto auttaa sinua, seuraasi tai talliasi. Entä voitko sinä auttaa
meitä ja siten lajia? Hallituksen yhteystiedot löydät täältä https://www.ratsastus.fi/alueet/hame/yhteystiedot/
Koulutusta. Tarkista mikä on koulutusten tarve sinun seurassasi tai tallissasi.
Kilpailuissa tarvitaan tuomareita, toimihenkilöitä ja asiantuntemusta. Lisenssikoulutuksen lisäksi järjestämme eri
järjestelmien käyttökoulutusta (Equipe ja Kipa), ensiapukoulutusta, turvallisuuspäällikkökoulutusta, sääntökoulutusta,
kerho-ohjaajakoulutusta yms. Koulutusvastaava on Marja Nuuttila. Koulutuksista kerrotaan SRL Hämeen Facebookissa ja
Hämeen sivulla https://www.ratsastus.fi/alueet/hame/
Kilpailut. Hämeen alueen mestaruuskilpailut tarvitsevat järjestäjiä – ja osallistujia. Kun kisakutsu tai ratapiirustus pitää
tarkistaa, kun kisapäivä pitää koordinoida, niin silloin tehtävään tarttuu lajivastaava. Onko sääntöjen tulkinnassa
ongelmia? Kysy.
SRL:n organisoimiin kisoihin tarvitaan aina järjestäjiä. Arvokilpailuihin saa liitolta, eli Hämeessä meiltä palkinnot ja tavoite
on, että hallituksesta tulisi joku aina paikalle kilpailuihin. Hämeessä järjestetään seuraavat SRL:n karsinta- ja arvokilpailut:
Talent cup -karsinnat (este ja koulu), eri lajien henkilökohtaiset aluemestaruuskilpailut, alueen ratsastuskoulujen väliset
kilpailut (este ja koulu) ja alueen seurojen väliset mestaruudet (este ja koulu).
Häme vuokraa Atu-ajanottolaitetta kilpailuihin. Viikonlopun hinta on 80 euroa. Atussa on mahdollisuus kolmeen linjaan,
eli lähtö, ensimmäisen vaiheen maali ja toisen vaiheen maali. Hämeeltä on myös saatavilla lainaan ilmaiseksi Häme-este,
jossa on johteet Hämeen logoilla ja viisi puomia Hämeen väreissä. Este täytyy hakea ja palauttaa Kangasalta. Kysy siitä
Antero Saljalta.
Lajivastaavia ovat Tarja Kallio (este- ja koulu), Piia Nikka (kenttäratsastus), Riikka Pyykkö (pararatsastus), Antero Salja
(lännen- ja matkaratsastus) ja Tommi Avelin (vikellys), Pekka Pusa (valjakko). Esteratojen tarkastajien nimet löydät täältä:
https://www.ratsastus.fi/alueet/hame/yhteystiedot/
Avustuksia. Onko seurassasi suunnitelmia, joihin tarvitset tukea?
Ratsastajainliitolta voi hakea tukea tapahtumiin, koulutuksiin ja uutena myös seuran kehittämiseen. Aluejaosto koordinoi
sitä. Tukihakemuksista vastaa hallituksessa Pekka Pusa. Lisätietoja ja hakulomake täällä
https://www.ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/seura-ja-harrastetuki/

Nuoriso. Tule mukaan nuorisotiimiin ja kysy neuvoja oman seurasi nuorisotoimintaan.
Hämeen alueen nuorisotiimiä vetää nuorisovastaavamme Maarit Pitkänen. Hämeen nuorisotiimiin pääsee mukaan
ratsastusseuraan kuuluva 15-25 -vuotias nuori. Seuraa sivujamme. Seuraava haku on syksyllä. Tiimi tekee yhdessä muun
muassa videoita, järjestää tapahtumia ja ihan vain tapaa toisiaan ja pitää hauskaa. Maarit Pitkäseen voi ottaa yhteyttä,
kun kaipaa vertaistukea ja neuvoja oman seuran nuorisotoiminnan järjestelyssä.
Seuratoiminnan kehittäminen. Miten tulla yhä paremmaksi ratsastusseuraksi.
Ulkopuoliset silmät voivat auttaa, kun seura haluaa kehittyä. Joku tavoittelee Tähtiseuraksi, joku edistyy pienemmin askin.
Hämeen alueen seuratoiminnan kehittäjät ovat Marja Nuuttila ja Mila Munsterhjelm. SRL:n seurankehittämissivut
löytyvät täältä: https://www.ratsastus.fi/seuratoimijalle/
Seura- ja harrastustoiminnasta hallituksessa vastaavilla on sormensa pelissä niin koulutuksessa kuin kilpailujen
järjestämisasioissakin. He edustavat usein alueen ääntä SRL:n valtakunnan hallinnossa. Vastaavat ovat Pekka Pusa, AnneMari Vaskela sekä Tommi Avelin.
Valmennuksia. Onko teidän seurassanne aluevalmennukseen halukkaita ja tasoisia?
Ypäjällä järjestettävät lajivalmennukset ovat nykyään emoliiton koordinoimia. Hämeen alue kuitenkin osallistuu
käytännön järjestelyihin sekä organisoi valmennuksen teoriakoulutukset. Haluatko mukaan? Onko sinulla kysyttävää.
Valmennusvastaava on Iissa Kivistö ja valmennusten käytännön järjestelyistä vastaa Nelli Eskola.
Luentoja. Kerää seurastasi tai ystäväpiiristäsi porukka tai ehdota aihetta.
Hämeen SRL järjestää luentoja ja tapahtumia yhdessä muiden hevosjärjestöjen kanssa. Yhteistyö on voimaa. Teivon
raviradalla Tampereen ja Ylöjärven raviradalla sekä kohta ehkä myös Pilvenmäen raviradalla Forssassa on monipuolisesti
luentoja hevosten käsittelystä, terveydestä, fysiikasta ja psykologiasta. Luentoja on ollut niin ulkomailla työskentelystä,
kengityksestä, sometoiminnasta ja tulossa on luento hevosjuridiikasta… Seuraa Facebook-sivujamme, SRL Hämeen
nettisivuja sekä SRL Tapahtumat-sivua. Yhteyshenkilöt Hämeen hallituksessa ovat Sari Passaro, Antero Salja ja Piia Nikka.
Hevostaidot. Haluatko järjestää hevostaitojen aluemestaruuskilpailut, haluatko osallistua sellaisiin.
Hevostaitokilpailujen tarkoitus on edistää ja ylläpitää hevosmiestaitoja. Hämeen aluemestaruuskilpailujen aika on
toukokuusta syyskuuhun ja kilpailukutsu julkistetaan yleensä viimeistään Tampereen Hevoset -messuilla.
Hevostaitokilpailuista vastaa päätuomari Marissa Henttinen. https://www.ratsastus.fi/alueet/hame/hameenhevostaitojen-aluemestaruuskilpailu/
Edunvalvonta. On hyvä, että muu maailma muistaa myös meidät hevosihmiset. Pidämme yhteyttä päättäjiin, näymme
messuilla ja tapahtumissa. Osallistumme osaltamme myös Suomen Ratsastajainliiton toimielinten toimintoihin.
Puheenjohtajamme on Marissa Henttinen.

