
SRL Hämeen jäsenkirje Lokakuu 2022

Tervehdys, sinä hevosihminen!
Hämeen aluejaosto on perustettu vuonna 1995. Kohta voidaan siis viettää 
kolmekymppisiä! Minäkin olin jo silloin 1990-luvulla mukana, kunnes oma 
ratsastuskouluyritys vei ajan luottamustoimilta. Palasin mukaan vuonna 2014 ja olen 
tykännyt kovasti, täytyy sanoa.
Jokainen vuosi on tekijöidensä näköinen. Liiton meille antamien tehtävien lisäksi 
(kilpailut ja kilpailija- sekä toimihenkilökoulutukset) meillä on aika vapaat kädet. 
Järjestämme tapahtumia, joilla houkuttelemme uusia harrastajia, luentoja, jotta 
harrastajien osaaminen ja siten hevosten hyvinvointi paranee, vaikutamme 
poliitikkoihin, teemme yhteistyötä muiden hevoslajien harrastajien kanssa ja 
järjestämme hevosväen iloksi somepöhinää.
Lokakuun 29. päivä on syyskokous. Asetu ehdolle tullaksesi mukaan toimintaan! 
Oma lempilapseni on ollut hevostaitokilpailujen tuominen uudelle tasolle. Mikä sinun 
intohimosi hevosharrastuksen hyväksi olisi? 
Aluejaoston puheenjohtaja Marissa Henttinen, marissa.henttinen@ratsastus.fi

Syyskokous 
29.10.2022 kello 14. 
(Seurojen 
puheenjohtajien ja 
sihteerien sekä 
talliyrittäjien 
tapaamisen jälkeen)
Kuntoutuskeskus 
Apilassa Kangasalla.
Ilmoittaudu 
www.tapahtumat.
ratsastus.fi

Tilaisuuden avaa 
SRL:n toiminnan- 
johtaja Jukka Koivisto 
kertoen liiton 
ajankohtaisista 
asioista.

http://www.tapahtumat.ratsastus.fi
http://www.tapahtumat.ratsastus.fi


Onnea alueen 
koulumestareille

Mestaruudet ratkottiin sunnuntaina 
18.9.2022 Tampereen 
Ratsastuskeskuksessa (TRS).

Seniorimestari: Kaisa Pirinen - Lauren, 
Parkanon Ratsastajat ry.

Suomenhevosmestari: Tiina 
Hyssänmäki - Taikatumma, Tallitiimi ry

Paramestari: Lilli Vehmas - Maestoso 
Madam, Koiviston Tilan Ratsastajat ry

Kuvat Hevoskuvaaja Mirella 
Ruotsalainen, Hertjekker

Ponimestari: Veera Kangasjärvi - Arvalon 
Gigolo 7 WC, Mäntän Ratsastajat ry

Lapsimestari: Aada Korpi - Quintender 
Avo's Z, Nokian Ratsastajat ry

Aikuismestari: Janina Airikainen - Casher, 
Nokian Ratsastajat ry

Juniorimestari: Pinja Pohjosmäki - 
Nørremarkens Felicity, Tampereen Ratsastus-
seura ry

PS: Nähdään Helsinki 
International Horse 
Showssa 
19.10.-23.10.2022!



Tallien ja seurojen tapaaminen Kangasalla 29.10.
Huomio seuroissa ja talleilla! Jos ette pääse 
paikalle, niin rekrytoikaa hyvä varahenkilö. 

Paljon hyödyllistä tietoa - ilmaiseksi. Katso oheinen 
ohjelma ja ilmoittaudu www.tapahtumat.ratsastus.fi 

Kerromme myös ensi vuonna tulossa olevasta 
hevostapahtumasta Lempäälässä, jonka Häme 
järjestää yhdessä - aivan, ainakin toivottavasti - 
teidän kanssanne.

Meillä oli vastaava tapahtuma Hämeenlinnassa. 
Kävijäkyselyssä moni vastasi olevansa paikalla 
tutustuakseen alueen hevosharrastus-
mahdollisuuksiin. Suurin motiivi oli toki tuoda 
paikalle lapsensa ja nähdä hevonen.

Ohjelma:

Seuravastaavien esittely

10-11 Vastuullisuus / Terhi Koipijärvi

11-12 Turvaĺlisuus / Kielo Kestinmäki, Tukes

12-12.30 kahvit

12.30-13 Vapaaehtoisuus / Emmi Korpiola, SRL 
vapaaehtoistoiminnan kehittäjä

13-14 Ratsastajan vaikutus hevoseen ja toisinpäin / Piia 
Amper

14-> syyskokous, alkuun kahvit ja toiminnanjohtaja Jukka 
Koivisto kertoo liiton ajankohtaiset asiat.

Ilmoittautumiset 19.10.2022 mennessä. 

Paikka Kuntoutuskeskus Apila, Reumantie 6, Kangasala

Heli Hyytiäisen 
verkkoluento 
hevosen 
biomekaniikasta, 
eli mikä kaikki 
liikkeeseen 
vaikuttaa 
24.10.2022
kello 18. 
www.tapahtumat.
ratsastus.fi

Kokenut ensihoitaja JP Jokinen kertoo hätäensiavusta ja ratsastajien yleisimmistä ensiapua vaativista 
tilanteista verkossa torstaina 13.10.2022 alkaen kello 19. Ilmoittaudu 11.10. mennessä. Ilmoittautumislinkin 
löydät SRL:n ja Hämeen aluejaoston Facesta. Järjestää seuratoiminnan ohjausryhmä. 

http://www.tapahtumat.ratsastus.fi
http://www.tapahtumat


Sylinterikuolain kielletään
SRL:n kilpailuissa ja 
valmennuksissa
Ratsastajaliiton hallitus on päättänyt kieltää 
sylinterikuolaimen (kuvassa) käytön liiton 
kilpailuissa ja valmennuksissa 1.10.2022 alkaen. 
Kielto on voimassa toistaiseksi, kunnes Tukes 
saa tutkimuksensa päätökseen.

Sylinterikuolaimen rikkoutuminen oli kohtalokas 
elokuussa Paimion 
ratsastusonnettomuu-
dessa. Ravikilpailuissa 
Hippos päätti jo
aiemmin, että kuolainta
on käytettävä
leikkiketjun kera.

Kenttäratsastuksen PM ja Baltian kisoissa Norjassa 
Suomen kaikki joukkueet olivat mitaleilla. Seniorit ja 
juniorit hopeaa ja ponit pronssia,

Onnea Hämeen seurojen edustajille junioreissa 
Anselmi Laiho (Ypäjän ratsastajat), Julia Nikkanen 
(Lempäälän Ratsastusseura), Lotta Lamberg 
(Tallitiimi) ja poneissa Inkeri Laiho (Ypäjän 
ratsastajat).

Kuvassa junioreiden joukkue ja valmentaja Sanna 
Siltakorpi sekä joukkueenjohtaja Tuija Rosenqvist.


