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Hyvää maaliskuuta hevosväki,
Kenet vaikuttajan sinä haluaisit kutsua tutustumaan hevosharrastukseen? 
Kerro meille, sillä kutsumme vaikuttajia vieraaksi Hevoset-messuille Tampereelle 
tulevana huhtikuuna. Vaikuttaja on henkilö, joka on päättämässä yhteisistä 
asioista. Yleensä poliitikko tai viranomainen, mutta myös rahoituksista tai 
vaikkapa urheilustipendeistä päättävä taho. 
Tee sama temppu omalla tallillasi. Kutsu päättäjä kylään. 
Kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) kertoi seuratoimijoiden Iltatee-tilaisuudessa 
huomanneensa, että poliitikkokollegoiden puheista kyllä kuulee, jos joku on ollut 
ottamassa oppia kansalaisilta. Päätöksissä muistaa huomioida asiat, jotka ovat 
tuttuja. 
Päättäjien sähköpostit löytyvät kuntien sivuilta, niin viranomaisille kuin 
kunnallispoliitikoille. Eduskuntaan osoite on aina etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Terveisin Sari Passaro, Hämeen tiedotus sekä yhteiskuntavaikuttamisen ryhmä. 
PS: Laita vinkki kutsuttavasta postiin sariawelina@gmail.com tai 
hame@ratsastus.fi

Onnittelut Ranking- ja 
Hevostaitovoittajille! 
Sivut 2 ja 3
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Hämeen alueen ranking-voittajat 2022:
Esteratsastus 

seniorit: Tiia-Riikka Vikman - Casanova 

Friend (YR)

nuoret: Kaisla Kivistö - A-Relius (KARA)

juniorit: Iina Kauhanen - Patrone (LR)

ponit: Emma Havanka - Exan’s Revansch 

(VirRat)

lapset: Veronica Nurminen - 

Foriola-Fortunate (AKIRA)

Kouluratsastus 

seniorit: Sara Niinimäki - D (Ko-pRA) 

juniorit: Anniina Kolu - Azzurro (VESRA)

ponit: Veera Kangasjärvi - Arvalon Gigolo 

7 WC (MäR) 

lapset: Saga Nygård - Vannas (SIRU) 

Pararatsastus

1. Tanja Sellman-Rauhamäki - Avalon 

Papitar, OR 

Hevoset-messut Tampereen 
messu- ja urheilukeskuksessa 
15.-16.4. 2023
Ranking-palkinnot jaetaan 
messuilla. Kutsu seuraa - 
Palkittavat saavat sähköpostia!

Kenttäratsastus

ponit: Sakari Tuukkanen - Aille Las 

Vegas, KR-team

lapset:  Veronica Nurminen - 

Foriola-Fortunate, AKIRA

juniorit:  Sonja Lipponen - Candy, TRS

nuoret: Elmo Laiho - Bali, YR

seniorit:  Saara Mansikkamäki - 

Paddock’s Ademar, TT

Vikellys

B-juniori yv : Kukka Sarrala, HämR

B-lapsi yv : Pihla Väkeväinen, HämR

Valjakko

Hevoset: Heidi Sinda - Rokki Pippuri,  

UrHU

Ponit : Terhi Lehtonen - Alba Papshmi, 

UrHU  

Hevosgaala 2023 
Tampereella 15.4.2023 alkaen 
kello 19 (ovet avautuvat 18)
Suoraan siis messujatkoina! 
Palkitut, vuoden huippuhetkiä, 
hyvää ruokaa! Hotelli Scandic 
Rosendahlissa. Ilmoittaudu 30.3. 
mennessä. Illalliskortti 90 euroa. 
Pukukooodi tumma puku. 
http://tapahtumat.ratsastus.fi



Hevostaitomestarit 2022

Sarja I

1. Aino Ahola, KR-Team
2. Aada Tulivuo, KR-Team
3. Elviira Haavikko, KR-Team

Sarja II, III ja IV (yhdistetty)

1. Anni Pennanen, KauRat
2. Kaisa Hartikainen, KauRat
3. Jenni Luukko, KauRat

Palkinnot jaetaan Hevoset-messuilla ja 
palkitut saavat henkilökohtaisen kutsun.

Tuleeko vuoden 2023 
hevostaitomestari sinun 
talliltasi tai seurastasi? 
Järjestä kilpailut!

Kilpailuaika alkaa syyskuussa, 
ja kilpailuaikaa on joulukuun 
loppuun. 
Laita aika jo seurasi/tallisi 
kalenteriin.

Saat kaikki ohjeet ja 
kysymykset SRL Hämeeltä. 
Kilpailusta vastaa puheen- 
johtajamme ja kilpailun luoja 
marissa.henttinen@ratsastus.fi

Hevostaitokilpailun 
järjestäminen on helppoa. Lue 
viereltä, miten KR-Teamin 
nuorisovastaava Johanna 
Urkko on kokenut kisojen 
järjestämisen:

“Teoriakoetta varten sain 
linkin kysymyksiin, joihin 
kukin kilpailija vastasi 
omalta puhelimeltaan. 
Teoria tehtiin ensin yhdessä 
ja sitten lähdettiin 
käytännön pisteille.”

“Käytännön kokeeseen 
löytyi tavarat 
ratsastuskoululta tai tulostin 
kuvan netistä. Käytin noin 
tunnin koepisteiden 
järjestelyyn. Itseni lisäksi oli 
yksi tai kaksi tuomaria, 
yhden valvoessa useaa 
pistettä. Tuomarointiin oli 
hyvät ohjeet eli kuka vain 
osaa.”



Tiesitkö, että seurasi voi saada tukea monipuolisesti?

Kun seurasi järjestää kaikille avoimen 
hevostapahtuman, voi se saada aluejaostolta 
tapahtumaan tukea: kylätapahtuma, kepparikisat, 
liikuntatapahtuma, kehonhuoltoa…

Myös seuran omiin kehittämishankkeisiin voi saada 
tukea, jolloin sen ei tarvitse olla kaikille avoin. 
Hankkeella luodaan jotain uutta: seurojen yhteistyö, 
oman seuran osaajien kouluttaminen…

Katso lisää vinkkejä ja lomakkeet 
ratsastus.fi/alueet/aluetoiminta/seura-ja harrastetuki/ 
(lomakkeet löytyvät sivun vasemmasta reunasta)

Tietoa myös ratsastus.fi/alueet/hame/

1. Tuki voi olla 100 - 400 euroa 
riippuen tapahtuman 
kustannuksista.

2. Tapahtuman pitää olla kaikille 
osallistujille samanhintainen ja 
osallistujia pitää olla vähintään 10.

3. Täytä ja lähetä tukihakemuslomake 
ajoissa, noin kaksi kuukautta ennen 
tapahtumaa. Tapahtuman kutsu 
tulee julkaista kuukautta ennen 
tapahtumaa. 

4. Hämeen alueen SeHa-vastaava on 
pekka.pusa@gmail.com



SRL Häme verkkoluennot:
20.3.2023 klo 18 Mitkä ominaisuudet 
periytyvät? Jalostusluento, miten valita paras 
ori - ja tamma. Suomen Hippoksen 
jalostusneuvoja Susanna Back kertoo 
tutkimustuloksista. Ilmoittaudu 19.3. 
mennessä. Luennon hinta viisi euroa ja se 
tallennetaan.

5.4.2023 klo 18 Hevosen kesäihottuma ja sen 
ehkäisy. Hevosen omasta seerumista apu? 
Tutkija ja eläinlääkäri Raija Hallamaa kertoo 
tutkimuksensa tuloksista ja seerumin 
mahdollisuuksista. Kutsu tulossa. 

Yhdessä SRL Häme, Hämeen 
Hevosenomistajat, Hämeen Hevosjalostusliitto 
ja Teivon Ravikeskus.

Http://tapahtumat.ratsastus.fi, mistä löytyy 
myös monia muita koulutuksia!

Kevättapaaminen 25.3.2023 alkaen kello 10. 
Paikalla seurakehittäjä Emmi Korpiola: 
Ratsastusseurojen tulevaisuus. 

http://tapahtumat.ratsastus.fi

