Tulevia
Tulevia koulutuksia

tapahtumia:

Kilpa- ja harrastehevosen kuntovalmennus 24.2. kello
18.00. Ilmoittaudu viim. 22.2.
Ratsastuskenttien pohjat. Asiaa rakentamisesta,
huollosta ja vaikutuksista jalkoihin 21.3. kello 18.00.
Sääntökoulutus 11.2. kello 18. (Kaisu Rukko)
Luennot etänä. Hinta viisi euroa. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen tapahtumat.ratsastus.fi

Helmikuu
2022

Estesäännöt muuttuivat. Maaliskuussa tulossa
taitotuomarikoulutus B ja C (Marja Tetri-Rantanen)
Huomaa myös muiden alueiden koulutukset!

Uudet aluejaoston jäsenet Miina, Kaisu ja Eva
Miina Sundholm on Hämeenlinnasta, hän edustaa Hämeen
Ratsastajia ja ratsastaa Aulangon ratsastuskoululla. Miina
aloitti siellä vuonna 2010. Hän on HämRan hallituksessa
rahastonhoitajana ja vastaa siellä myös tulospalvelusta.
Hallitustyötä on takana kolme vuotta.
Miina ratsastaa kilpaa ratsastuskoulun hevosilla. Kaikki lajit
käyvät: esteet, koulu ja kenttäratsastus.
”Olen aika aktiivinen toimimaan oman seuran asioiden parissa
varsinkin kilpailuiden, siksi halusin laajentaa hieman aluetta ja
liittyä mukaan myös alueen toimintaan. Minun olisi tarkoitus
toimia kipa ja equipe-koulutusten parissa yhdessä Marja
Nuuttilan kanssa ainakin aluksi. Mahdollisesti keksitään jotain
muutakin.”
Miinan tavoitat osoitteesta miina_77@hotmail.com

Kilpailuista kysy Kaisulta!
Kaisu Rukko tuli mukaan SRL:n Hämeen aluejaoston
toimintaan, koska yhdessä tekeminen kiinnostaa. ”Säännöt
ja kilpailutoiminta ovat minun juttujani ja niissä koetan antaa
panokseni niin täysillä kuin pystyn.” Kaisu on aluejaostossa
kilpailuista vastaavassa ryhmässä, joten voit ottaa häneen
yhteyttä, kun sinua askarruttaa jokin kilpailujen
järjestämisessä
Kaisu on 47-vuotias metsätalousinsinööri. Hän jätti
metsäteollisuuden viime heinäkuussa jääden vallan
hevosmaailmaan. Oma talli Rukon perheellä on ollut
30-vuotta. KR-tallit sijaitsee Pälkäneellä. ”Päivät kuluvat
tallien pyörittämiseen ja opettamiseen. Talleillamme on
yhteensä reilu 30 hevosta varsalaumasta vaariin. Hommaa
siis piisaa.”
Oman hevosensa Kaisu sai 9-vuotiaana. Se oli vain
nelivuotias ori Budjonny. Nuori Kaisu koulutti nuoren
hevosensa hyppäämään 140 cm:n ratoja.

Kaisu hyppää yhä, vaikka kilpailu on tyttären
kontolla. Kaisu valmentautuu itse sekä valmentaa
muita että toimii tuomarina. Kouluratsastuksessa
Kaisu kilpailee kansallisella tasolla.
”Nähdään kisakentillä!” toivottaa Kaisu. Hänet
tavoitat osoitteesta kaisurukko@gmail.com

Seuravastaava Eva
Eva Sandbäck-Pajunoja on aluejaostossa
paluumuuttaja. Hän toimi useita vuosia SRL:n
aluesihteerinä ja valmennusvastaavana. Samaan
aikaan hän oli mukana SRL Hämeen aluejaoston
toiminnassa hallituksen jäsenenä ja välillä sihteerinä.
”Koska olen aina ollut sitä mieltä, että yhdistysten
hallitusten ihmisten pitää vaihtua, niin pidin muutaman
vuoden väliä SRL Hämeen toiminnasta ja nyt taas
lähdin mukaan täydellä touhulla seuravastaavana,”
Eva kertoo.
Evalta voi kysyä Reilu Pelistä, nuorisotoiminnasta,
kerhoilloista, hallituksen toiminnasta,
kilpailutoiminnasta tai tukien hankinnasta. Tapaaminen
on ilmaista.
Evan tavoitat osoitteessa eva.sandback1@gmail.com

Eva aloitti 7-vuotiaana Kaupin ratsastuskoulussa. Murkkuna
hän piti taukoa, jonka jälkeen hän siirtyi Viholan
ratsastuskouluun ja oli perustamassa Nokian Ratsastajiakin.
Lauri-pojan myötä perheellä oli parikin hevosta yhtä aikaa.
Pojan lopetettua Eva osti itselleen 50-vuotislahjaksi
Pikku-Epelin, monipuolisen suomenhevosen. Ratsastuskouluja
Eva ei jättänyt. Hän käy yhä tutun porukan kanssa leirillä
Ruoveden Ratsastuskoululla. On käynyt jo 30 vuotta.

