
Helmikuun jäsenkirje 2023

Strategiaa ja yhdessäoloa
Tammikuun viimeisenä viikonloppuna oli alueiden luottamushenkilöiden ja liiton toimiston yhteinen Aluepäivät 
-tapahtuma. Saimme koosteen liiton strategiasta 2026. Sen työstämiseen osallistui viime vuoden aikana 
mittava määrä jäseniä ja työryhmiä.
Strategia alkaa visiostamme: ”Vahva, vastuullinen ja avoin ratsastusyhteisö ja kumppani.”
Yhdessä on päätetty myös toimintaamme ohjaavat arvot: ”Yhteistyö, vastuullisuus ja edelläkävijyys.” Minua 
miellyttää erityisesti tuo edelläkävijyys, mikä on kirjattu hienosti uskallukseksi tehdä rohkeita ja kestäviä 
valintoja kehittääksemme toimintaamme muuttuvassa maailmassa. Maailma muuttuu, muututaan me sen 
mukana!
Strategia on usein nippu paperia, joka lähetetään jonnekin rahoituksen toivossa. Nyt olemme kuitenkin 
asettaneet tavoitteille mittarit, joilla voimme seurata edistymistämme. 
Rohkaisen kaikkia jäseniämme tutustumaan uuteen strategiaan ja ottamaan sen omakseen vaikkapa 
pienempinä palasina kokouksissa. Linkki strategiaan löytyy tämän kirjeen saatteesta.
Parasta toiminnassamme on rajoittamaton yhdessäolo. Hevonen ei syrji, kaikki ovat tervetulleita mukaan!
                      Antero Salja, Hämeen aluejaoston jäsen, mm yhteiskuntasuhteet ja tapahtumat ryhmä

Pääkirjoitus



Levitä tietoa hevosharrastuksesta, tukea tarjolla 
SRL Hämeen alue on mukana Tunne poni 
-hankkeessa, jonka idea on saada tietoa 
hevosharrastuksesta uusille ihmisille. Hanke saa 
EU:n Leader-rahoitusta.

Kukin seura tai talli voi osallistua siihen pienelläkin 
panoksella ja miksei siinä samalla markkinoida 
itseään.

Järjestä esimerkiksi ponivierailu tai kulkue torille. 
Entäpä, jos teillä olisi kisoissa ponipiste ja kutsuisitte 
sinne naapureita samalla kisoja katsomaan. 

Ihan mitä vain, mikä innostaa uusia harrastajia 
mukaan. 

Hanke alkoi viime vuonna ja jatkuu tämän vuoden. 
Siihen liittyy myös kaksi isoa yleisötapahtumaa, 
joista toinen oli viime vuonna Hämeenlinnassa ja 
tänä syksynä tulee toinen Lempäälään. 

Tapahtumiin tai tempauksiin voi hakea pientä tukea. 
Hanke on Kantrin alueella, joten tuen saamisessa 
on tiettyjä ehtoja.

Ensinnäkin tapahtuman pitää olla osallistujille 
ilmainen. Toiseksi sen pitää asettua Lempäälän, 
Oriveden, Pirkkalan ja Vesilahden alueelle. 
Kangasalla, Nokialla, Tampereella ja Ylöjärvellä 
tapahtuman täytyy suuntautua maaseutualueille. 

Ota yhteys hankkeen koordinaattoriin Riikka 
Mustoseen. Hän kertoo, että palveluita voidaan 
ostaa ja yhteistyökumppaneitä hankkia alueen 
ulkopuoleltakin, joten kannattaa kysyä. 

Lisäksi on mahdollista järjestää koululaisvierailuja. 
Tiedustele Riikalta myös näistä, niitäkin tuetaan.

Riikan yhteystiedot ovat 
riikka.m.mustonen@gmail.com



Etäkoulutuksia
13.2. klo 19 Seurojen riskinhallinta Iltatee. 
Ovatko tiedot yhden ihmisen takana, miten 
someriskit kampataan yms. llmoittaudu 11.2. 
mennessä. Ilmainen.

15.2. klo 11 Hämeen talliyrittäjien 
vapaamuotoinen tapaaminen Hämeen höpinät 
helmikuussa. Ilmoittaudu 14.2. kello 16 
mennessä. Ilmainen. 

15.2. klo Lisenssikoulutus stewardeille. Ilmoittaudu 12.2. 
mennessä. 15 euroa.

8.3. klo 17.30 Turvallisuuspäällikkökoulutus kaikille 
kilpailuja järjestäville seuroille kilpailujen tasosta 
riippumatta. Sääntöjen mukaan kisoissa pitää olla 
nimetty turvallisuuspäällikkö. Ilm 5.3. mennessä. 20 e.

8.3. klo 17 Esteratsastuksen C-puheenjohtaja-
tuomarikoulutus (toinen koulutuspäivä 15.3.) Toimii myös 
estetuomareiden lisenssikoulutuksena. Ilmoittaudu 28.2. 
mennessä. 50 euroa.

9.3. klo 17.30 Estetuomareiden lisenssikoulutus. 
Ilmoittaudu 5.3. mennessä. 20 euroa.

Sääntökoulutuksia etänä:

16.2. klo 19 Sääntökoulutus kilpailijoille. Koulu- ja 
estesäännöt, kertaa ja päivitä tietosi. Ilmoittaudu 12.2. 
mennessä. 10 euroa. 

23.2. klo 18 Sääntökoulutus aloittaville kilparatsastajille 
sekä uusille vapaaehtoistyöntekijöille. Ilmoittaudu 19.2. 
mennessä. 10 euroa.

1.3. klo 18 kouluratsastuksen sääntökoulutus, aloittaville 
ja konkareille. Ilmoittaudu 27.2. mennessä. Ilmainen.

Ilmoittaudu tässä osoitteessa ja tutki lisää myös 
toimihenkilöiden lähikoulutuksia 
http://tapahtumat.ratsastus.fi

Seurat, onko teillä 
turvallisuuspäällikkö tai 
täytyykö kouluttaa 
uusia toimihenkilöitä?

http://tapahtumat.ratsastus.fi


Vuoden palkittavat, 
ehdota 12.2. mennessä

Taas on mahdollista ehdottaa vuoden palkittavia. 
Perustele ehdotuksesi mahdollisimman hyvin, jotta 
työryhmät pystyvät tekemään päätöksiä. Kategoriasta 7 
ja 8 tulee jatkoäänestys, joka suoritetaan 1.3. - 8.3.

Kategoriat:

1. Vuoden jäsentalli 
2. Vuoden ratsastusnuori
3. Vuoden ratsastuksenopettaja
4. Vuoden ratsastusseura
5. Vuoden vapaaehtoinen
6. Vuoden vastuullisuusteko
7. Vuoden ratsastaja
8. Vuoden hevonen

Equipe ja Kipa haltuun lähikoulutuksessa 
Hämeenlinnassa. 18.3. Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset 2.3. mennessä tutussa osoitteessa 
http://tapahtumat.ratsastus.fi

Kuinka suunnitella kilpailukalenteri hevosen 
terveys ja tavoitteet huomioiden. Kilpailuihin 
valmistautuminen. Mm näitä asioita käsitellään 
TRS:n järjestämällä luennolla 11.3. klo 14. 
Etämahdollisuus. Hinta 10 euroa. Kouluttaja Emilia 
Vättö, joka pitää valmennus- ja kilpatallia 
Hollannissa. Linkki sähköpostin saatteena.

Häme onnittelee 
ratsastusammattilaista Seppo 
Lainetta, jonka Hattulan kunta 
palkitsi Kunnon kuntalainen 
-tittelillä. Seppo on mm tuttu ääni 
Ylen kenttäratsastuslähetyksistä.



SRL Hämeen 
vuosikello

Mestaruuskilpailuista 
moni kaipaa vielä 

päivämäärää ja 
järjestäjää. 

Kello tarkentuu.  


