
Jäsenkirje marraskuu 2022

Hyvää marraskuuta,

Soitimme lokakuun lopussa hämäläisten seurojen puheenjohtajille kutsuaksemme heidät mukaan tallien ja 

seurojen syystapaamiseen ja kysyimme samalla kuulumisia. Tavoitimme noin 50 puheenjohtajaa. 

Seuroilla oli toiveita toisilleen. Voisiko tehdä yhteistyötä vaikkapa matkojen järjestämisessä tapahtumiin, ehkä 

jopa kisojen järjestämisessä? Myös muiden seurojen käytännöt kiinnostavat. Miten saatte vapaaehtoisia 

mukaan, kuinka organisoitte kisat, miten herätä henkiin koronalamaannuksesta?

Kysyin aktiivisilta seuroilta menestyksen salaisuutta. Yhdellä se oli kylähenki ja se, että ratsastuskoulu ja 

yksityistallit tekevät yhdessä. Toisella se oli seura, johon kuului useampi talli. Sitten oli kourallinen jääräpäitä, 

jotka saavat idean, yrittävät muita mukaan ja jos/kun se ei onnistu, tekevät itse.

Seurat, miettikää näitä kysymyksiä kokouksissanne ja pohditaan lisää yhdessä kevään tapaamisissa.

SRL:n toiminnanjohtaja Jukka Koivisto oli paikalla kuulemassa liitolle lähetetyt terveiset. “Moni pieni talli 

lopettaa, jos ratsastuskoulutuntien alv nousee 24 prosenttiin.” Se on nyt hallinto-oikeuden päätöksellä 10 

prosenttia. Koivisto rauhoitteli, että näin tuskin käy ja tarvittaessa käydään uudelleen hallinto-oikeuden kautta. 

Esteratsastuksen lajikomitealle lähetti moni seura terveisiä, että estekilpailujen sääntömuutos on vienyt 

kilpailijoita. Taitoarvostelua tai aikaluokkaa ei koeta omaksi - ainakaan vielä. 

#yhdessä, toivottaa Sari Passaro, Hämeen tiedotus



Hämeelle pronssia alueiden välisissä koulumestaruuksissa!
Hämeen kouluratsastusjoukkue menestyi hyvin 

Ypäjällä lokakuun viimeisenä viikonloppuna

Pronssijoukkueessa ratsastivat Veera Kangasjärvi -

Arvalon Gigolo, Sara Kivinen - Pin Rock’s 

Cardamine, Pinja Pohjosmäki - Nørremarkens 

Felicity ja Veera Vesto - Valiant Kingdom.

Joukkue kertoi ennen kisaa itsestään Hämeen 

Facen sivulla. Veera Kangasjärvi on 14-vuotias 

poniratsastaja ja ratsunsa Kalle on ollut heillä jo 7 

vuotta.

Sara on 16-vuotias ja Cara 11-vuotias welsh part 

bred ponitamma, joka on ollut Saralla pari vuotta 

liisingissä. Pinja taas on 18-vuotias kouluratsastaja 

Orivedeltä. Tammansa Feli on 12 ja Pinja näkee 

siinä paljon potentiaalia.

Veera Vesto on 16 ja tulee Nokialta. 12-vuotias 

Väinö on reaktiivinen ja samalla sillä on hyvä 

työmoraali.



Hämeen aluejaosto 2022

SRL Hämeen alueen 
syyskokouksessa 29.10.2022 valittiin 
uusi hallitus.

Marissa Henttinen (KauRat) jatkaa 
puheenjohtajana

Varsinaiset jäsenet (jatkavat)

Kaisu Rukko (KR-Team), Piia Nikka 
(LR Team), Maarit Pitkänen (TWR), 
Sanna Lindqvist (HämR)

Kokouksessa valitut varsinaiset jäsenet 
erovuoroisten tilalle:

Katja Heikkinen (OkRa), Tarja Kallio 
(RaVe), Irmeli Heiliö (TRS), Pekka 
Pusa (KaRa), Antero Salja (TRS)

Varajäsenet:

Sari Passaro (LR Team) ja Miina 
Sundholm (HämR)

Jaoston alaisuuteen perustettiin pararatsastuksen alueryhmä johon 

nimettiin Katja Heikkinen (OkRa), Riikka Pyykkö (TaRi) ja Katja Sipola 

(OkRa). Kilpailutoiminnan ryhmään aluejaoston lajivastaavien lisäksi tulivat 

mukaan Teea Hakulinen (PaHus), Laura Valerius (UrHu) ja Lilli Vehmas 

(KoiRat). Tiedotuksen, luentojen ja yhteiskuntasuhteiden alueryhmän 

muodostavat Sari Passaro, Mia Jurvala, Irmeli Heliö ja Antero Salja.



Nuorisotiimiin

haku on auki

Hämeen nuorisotiimi oli varsin 

suosittua väkeä Teivossa järjestetyssä 

Haista hevonen -tapahtumassa. Siellä 

maalattiin hevosenkenkiä. 

Hämeenlinnassa nuorisotiimi vastasi 

keppihevoskilpailusta. 

Tapahtumilla tehdään 

hevosharrastusta tunnetuksi.

Nuorisotiimi tekee myös somea ja 

tarkoitus on myös saada Hämeen 

alueen seuroja nuorten kautta 

kosketuksiin keskenään. Tiimi on 

myös mahdollisuus päästä mukaan 

liiton toimintaan. 

Haku on auki 13.11.2022 asti. Löydät 

linkin Ratsastajainliiton etusivulta sekä 

Hämeen somen sivuilta.

Suomen Ratsastajainliiton 

Ratsastusfoorumi on 26.11. ja 

liiton syyskokous 27.11.

Ilmoittautumislinkin löydät SRL:n 

etusivulta. 

Hevostaitokilpailut 

käyntiin!

Hevostaitojen aluemestaruus 

Hämeessa ratkotaan marras-

joulukuussa.

Seurat! Järjestäkää 

osakilpailuja. 

Ohjeet Hämeen somessa.

Hevostaitokilpailujen 

tarkoitus on kohottaa 

harrastajien hevostaitoja. 

Hevostaitojen levittäminen 

on yksi ratsastusseurojen 

tärkeistä tehtävistä.



Kutsu meidät kylään  

tai tule mukaan 

toimintaan

Kutsu meidät kylään! Neuvomme 

minkä suinkin osaamme. SRL 

Hämeessä seuravierailuista 

vastaavat Tommi Avelin (HämR), 

Eva Sandbäck-Pajunoja (TaRi) ja 

Mila Munsterhjelm (HäkRa).

Entäpä kiinnostaisiko sinua olla 

mukana tällaisessa aluejaoston 

toiminnassa? Seuratoiminnan 

alueryhmään tarvittaisiin tekijä 

erityisesti Lahden ja Pohjois-

Pirkanmaan alueelta.

Ota yhteys hame@ratsastus.fi

Kuva Lia Merimaa.

Marraskuun luennot

17.11. Ell Maija Vesterinen 

kertoo hevosten suolisto- ja 

mahavaivoista. Maija on 

Tampereen Hevosklinikan 

eläinlääkäri. Ilmoittaudu 

15.11.mennessä. Luento 

alkaa kello 18.

Huomaa myös joulukuun 

luento. Palkittu tietokirjailija 

Helena Telkänranta luennoi 

8.12. Pyhien vuoksi 

ilmoittautuminen päättyy jo 

1.12.2022.

Ilmoittaudu 

www.tapahtumat.ratsastus.fi

Luennot ovat verkkoluentoja

Luennot 5 euroa.


