
Jäsenten kuukausikirje Elokuu 2022

Tervehdys! Tätä kirjoittaessa loma alkaa olla lopuillaan ja elokuussa 
päästään jälleen normaaliin arkeen kiinni. Elokuu tuo tullessaan myös Hepat 
Hämeenlinnassa -tapahtuman, joka järjestetään 28.8. alkaen kello 11 Hämeen 
linnan läheisyydessä Museo Militariassa. 
Kyseessä on erityisesti lapsiperheille ja nuorille suunnattu maksuton 
tapahtuma jonka tarkoituksena on tutustuttaa kävijöitä heppahöperyyteen. 
Päivä on osa Tunne poni -kampanjaa ja saamme siihen vähän EU-rahoitusta. 
Toimin tilaisuuden koordinaattorina Hämeestä. Järjestämme tapahtumaa 
muun muassa Saajan tallin, Aulangon Ratsastuskoulun sekä SatuAasin 
kanssa, ja nyt hiotaan yksityiskohtia. Myös SRL Etelä-Suomi on mukana.
Onhan tässä ollut kesä täynnä puuhaa, kun on etsitty edullisia 
äänentoistolaitteita, aitoja ja opasteita!
Tapahtumassa on ratsastusesityksiä, talutusratsastusta sekä keppareita ja 
aaseja. Luvassa on mukavaa tekemistä ja näkemistä koko perheelle.

Nähdään elokuun lopulla Hämeenlinnassa!

Terveisin Sanna Lindqvist,
Hämeen aluejaoston jäsen



JiPPii, ratsastuskoulujen syyskausi alkaa

Näin valmistaudut tulevaan kauteen:

1. Varaa kausipaikka hyvissä 
ajoin.

2. Tarkista, ettei valo paista 
ratsastushousujen läpi ja että 
nappi menee kiinni.

3. Varmista ratsastuskypäräsi 
turvallisuus.

4. Putsaa ja desifioi 
ratsastusvarusteesi.

Lopuksi on hyvä vielä kerrata, kummalla jalalla 
noustaan selkään. Eli siis oikealla. 

Ei kun vasemmalla, vai oliko se sittenkin oikea 
ensin ja vasen sitten vai vasen ensin ja sen 
jälkeen oikea? 

Mitä, jos laittaisi kummankin jalan jalustimeen?

Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää, että jos 
hevosen selässä ollessa näkee sen hännän, 
olisi pitänyt nousta toisella jalalla.

Hämeen nuorisotiimi toivottaa kaikille 
mukavaa uutta syyskautta ratsastuksen 
parissa!



Valjakossa 
Suomen 
mestareita

Valjakkoajon Suomen mestari on Suontaan 
Ratsastajien Talvikki Järvinen ja Dancer T.
Suomenhevosmestaruuden voitti Heidi Sinda Rokki 
Pippurilla (kuvassa, maratonosuuden groomi Jussi 
Koskinen) ja hopeaa Niilo Launo Friisin Amulettilla.

Haku liitto- ja aluevalmennuksiin 
päättyy 14.8.2022

Hakulomakkeen löydät Ypäjän 
Hevosopiston sivulta!

TULEVAA:

Alueen estemestaruuksista
kilpaillaan Niihamassa 
6.-7.8. (TRS)

Alueen seurajoukkue-
mestaruuskilpailu 
kouluratsastuksessa 14.8. 
Kangasalla (KaRa)



Ratsastuskoulu-
oppilaiden
mestaruuskisat
Sari Raiskio Ypäjän 
Ratsastuskoulusta voitti 
aikuisratsastuksessa kultaa 
hevosella Ypäjä Immonen.

Senioreissa hopeaa ratsasti Aada 
Tamminen Laaksolan Ratsutilalta 
hevosella Shamrock Lady.

Ypäjällä ratsastetuissa kilpailuissa oli 
paljon muitakin hyviä suorituksia ja 
sijoituksia Hämeestä.

Paljon onnea osallistuneille.

Kenttäratsastuksen 
Suomen mestari on Julia 
Nikkanen (Lempäälän 
Ratsastusseura) ja 
Duchess Jeanne d´Arc.

Mestaruuksista kilpailtiin 
Lempäälän Ranskalaisessa 
viikonlopussa.

Myös ponien Suomen 
mestari on Hämeestä: 
Sakari Tuukkanen 
(KR-Team) ja Aille Las 
Vegas. Ponimestaruudet 
järjesti Niinisalon 
Ratsastajat.

Hämeen aluemestarit 
VIKELLYS

Lasten mestari Sonja Savela 
hevosella Bajarz ja juoksuttaja 
oli Lilli Merinen.

Junioreiden mestari 
Rosa-Maria Palin hevosella 
Brainstorm. Juoksuttaja oli Kati 
Åström.

Heidän seuransa on Vaulting 
Club Finland, ja kilpailut 
järjestettiin Hessi-tallilla 
Urjalassa.



Tuo ystäväsikin!
Haista Hevonen on Pohjois-Hämeen 
Hippoksen ja SRL Hämeen yhteinen 
tapahtuma Teivon raviradalla ja nyt jo 
perinne.
Teivossa on tällä kertaa esimerkiksi 
valjakkoajoa. Radalle saapuu Heidi 
Mäkinen Pikku-Epelillä. Teivossa on 
myös Jojo Ranch esittelemässä 
lännenratsastusta, Hämeen 
Eskadroona kertomassa 
perinneratsastuksesta ja Eija Kaski 
islanninhevostensa kanssa. Sonja 
Danielssonilla on puku- ja 
musiikkiesitys ja Carita Ijäs näyttää 
kouluratsastuksen saloja 
valmentajansa kanssa. 
Tapahtumassa on paljon puuhaa 
lapsille.Tandem-ajo tarkoittaa, että Teivossa voi päästä ravihevosen 

kyytiin. Tapahtumasta saa jäädä ilmaiseksi katsomaan raveja.


