
Toukokuun 2022 jäsenkirje 
Minut kannattaa lukea, sisällän ajankohtaisia asioita 

Hei jäsenet, 
Onko teidän seurassanne mietitty aktiivien palkitsemista?  SRL:llä on  
hopeinen ja pronssinen ansiomerkki. Esimerkiksi pronssisen ansiom    
tukenut vähintään viisi vuotta liiton tai jäsenyhteisönsä työtä. 
SRL Hämeen aluejaosto haki jäsenilleen Mila Munsterhjelm, Antero    
Sandbäck-Pajunoja kultaista ansiomerkkiä, ja liiton hallitus sen heille m   
aluejaoston edellinen puheenjohtaja Marja Nuuttila sai merkin. Kulta  
ansiomerkin saajat ovat tehneet vähintään 20 vuotta työtä 
ratsastusharrastuksen hyväksi.
Ottakaapa tekin asia seuroissanne käsittelyyn! Tutki lisää liiton sivult  
“palkitsemisjärjestelmä”. Muista jakaa kiitosta <3



Toukokuun koulutuksia

Verkkoluento varsan koulutuksesta on 11.5. alkaen kello 18. Ilmoittaudu
8.5. mennessä. Luento on itsenäinen jatko hevoskouluttaja Mia Jurvalan 
syksyn luentoon hevosen koulutuksesta. Luennon hinta on viisi euroa ja se 
tallennetaan.

Ota some haltuun ja osallistu Iltatee -nimiseen verkkotilaisuuteen, joka on 
SRL:n seurakehitystoimintaa. Iltateen nimi on Someketti ja netiketti ja linkki 
ilmoittautumiseen löytyy esimerkiksi Hämeen Facebookista. Tilaisuus on 17.5. 
kello 19-20. Ilmoittaudu 15.5. mennessä. Tilaisuus on ilmainen.

Kilpailunjärjestäjäkoulutus 24.5. verkossa alkaen kello 18. Ilmoittaudu 19.5. 
mennessä. Koulutus maksaa viisi euroa. 

Turvallisuuspäällikkökoulutus 24.5. alkaen kello 18. Kutsu tulossa.

Huomaa, kesäkuussa 16.6. tulossa kenttäratsastuksen 
taitotuomarointikoulutus Lempäälässä, kouluttajana Seppo Laine. Koulutus 
Avant Trophyn yhteydessä, hinta 20 euroa. Ilmoittautuminen päättyy 2.6.

Ilmoittauminen ja muita 
koulutuksia osoitteessa 
tapahtumat.ratsastus.fi

Kyllä tuosta 
hyvä tulee, 
kun se vähän 
reenaa.



Sinäkin voit auttaa!
SRL palkitsi vuoden 2021 parhaat
ja Häme huomioitiin kolmessa kategoriassa.

TRS oli sekä vuoden ratsastusseura, 
että sen ja Niihama Ridingin kiusaamisen 
vastainen kampanja palkittiin vuoden tekona.

Ryhmät kokoontuvat Niihama Ridingin ratsastuskoulussa, jossa kursseja vetävät 
koulutetut ohjaajat. Niihama tarjoaa hevoset ja tilat ja TRS rahoittaa ja etsii 
sponsoreita toimintaan. Ryhmiin osallistuneet lapset saavat myös halutessaan 
jatkaa ratsastusharrastusta siten, että TRS tukee tuntien hinnoissa. 
Sinäkin voit tukea kampanjaa joko yksityisenä tai yrityksenä. Ota yhteys 
varapuheenjohtaja Nelli Eskolaan nelli.trs@gmail.com
Kampanja on puheenjohtaja Anna-Maija Nummen (kuvassa) idea.

Marja Tetri-Rantanen palkittiin vuoden ratsastuksenopettajana. “Tämä on teille 
oppilaani,” hän kommentoi.               Onnea palkituille!

Muistakaapa ensi vuonna 
ilmoittaa SRL:lle tärkeinä 
pitämiänne ihmisiä ja 
kohteita, kun ehdokkaita 
palkintojen saajiksi taas 
etsitään!

mailto:nelli.trs@gmail.com


Arvokilpailukalenteri
● Henkilökohtainen estemestaruus (6.-7.8. TRS) 
● Henkilökohtainen koulumestaruus (18.9. TRS)
● Henkilökohtainen paramestaruus  (18.9. TRS)
● Henkilökohtainen kenttämestaruus (14.-15.6. Hevosopisto)
● Henkilökohtainen vikellysmestaruus (23.-24.7. VCF) 
● Alueen seurojen välinen joukkuemestaruus kouluratsastuksessa 

(13.-14.8. KaRa)
● Hämeen alueen ratsastuskouluoppilaiden estemestaruus (26.5.)
● Hämeen alueen ratsastuskouluoppilaiden koulu- ja paramestaruus (HämR 19.6)

Huomaa: PERUTTU Hämeen alueen ratsastuskouluoppilaiden kenttämestaruus 
(HämR 15.5.) Uusi päivä etsinnässä ja julkaistaan myöhemmin.

Alueiden väliset joukkuemestaruudet:
- kouluratsastus 28.-30.10. Ypäjän Hevosopisto
- esteratsastus 3.-4.9. Tahkon maneesi Oy, Nilsiä
- kenttäratsastus 2.-3.7. Nykarleby Ridklubb rf, Uusikaarlepyy

Talkookutsu!
Teivo kutsuu talkoilemaan 
Popeda-raveihin 10.6. 
Tehtävät mm lipunmyyntiä 
ja roudausta. (Tampere)
Palkintona konserttiliput. 
Seuroille neuvoteltavissa 
ansaintamahdollisuus. 
Ota yhteys 
paivi.lehtonen@teivo.fi

Seurat! 
Järjestättekö kuljetuksen 
Hevoset Bastionissa? 
Hämeen Facebookissa saa 
markkinoida kyytejä.

Talent Cup aluekarsinnat este ja koulu (11.-12.6. KR-Team). Huomaa, finaali Ypäjällä 14.-17.6. Ypäjän kanssa sovittu 
ilmoittautumisesta. Kilpailija saa osallistua myös toisen alueen karsintoihin, kts esim Pohjanmaa ja Etelä-Suomi.
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