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       Hei kaikki hämäläiset!

Ihana hevosentuoksuinen kesä kilpailuineen alkaa olla takana, vaikka 
kesä ei, onneksi, vielä  suostu luovuttamaan syksylle. Hämeessä kulunut 
kisakausi oli huikea näin kenttäratsastuksen aluevastaavan silmin, 
saimmehan joukkuekullan takaisin usean vuoden jälkeen tiukkaakin 
tiukemmassa kilpailussa. Kiitos vielä tiimille! 

Vinkivink kenttäratsastaja; onhan tämä kisa jo ensi vuoden 
kisakalenterissasi? ;)  Joukkueeseen kannattaa hakea, kisasta tulee 
tiiminä erityisen hauskaa! 

Monella kilparatsukolla treenikalenterin sivu kääntyy uuteen kauteen. 
Joillakin on tavoitteena hallikauden koitokset. Monet, varsinkin 
kenttähevoset nautiskelevat lomasta, jonka jälkeen palataan 
peruskuntokauteen ja siitä sitten portaittain uuteen kilpailukauteen. 
Ratsastuskouluissa arki viikkotunteineen alkaa. 

Onnellisin loppukesän terveisin,  Piia / SRL Häme,
       kenttäratsastusvastaava

Kentän joukkue: Eveliina Mettälä - Elli
Sakari Tuukkanen - Aille Las Vegas
Hanna Mäkelä - Capriole



Tulossa kiinnostava luentosyksy - luennot verkossa

28.9. Irtokenkäkurssi. Luennoitsija on kengittäjä 
ja hevoskouluttaja Mia Jurvala. Näin laitat 
irtokengän ja muutakin asiaa kengistä. Milloin 
mm. kengättä? Ilmoittautuminen päättyy 26.9.

24.10 Hevosen biomekaniikasta. Miten hevonen 
liikkuu ja mitkä kaikki asiat siihen vaikuttavat. 
Luennoitsija asiassa arvostettu tutkija Heli 
Hyytiäinen, jonka saimme sitkaan kyselemisen 
jälkeen pitämään meille luennon aiheesta. 
Olemme jonottaneet Heliltä aikaa jo vuosia! 

8.12. Miten hevonen maailman näkee? Tutkija 
Helena Telkänranta on palkittu tietokirjailija ja 
hänen erityisalaansa on eläinten 
käyttäytyminen. Hän on arvostettu niin koirien, 
kissojen kuin monien muidenkin eläinten 
käyttäytymisen tuntijana ja myös hänen 
luentonsa oli pitkäaikainen haaveemme.

Lisää www.tapahtumat.ratsastus.fi -sivulla ja 
sosiaalisessa mediassa. Kaikki luennot alkavat 
kello 18 ja maksavat 5 euroa.

VOITA LIPUT HELSINKI INTERNATIONAL HORSE SHOWHUN! Kerro kuvin, videoin ja sanoin paras 
muistosi ratsastusseurassa. Laita se Facebookiin tai Instagramiin #Hämeparastaseurassa. Arvomme liput 
kahdelle lauantain kansainväliseen Grand Prixiin. HIHS 19.-23.10.2022. Arvonta suoritetaan 30.9. kello 20.



Hämeen alueen estemestarit 2022
Mestaruudet ratkottiin Tampereen Ratsastuskeskuksessa 7.8.2022

Aikuisratsastus: Sofia Kulmala - Juventus 
(Tampereen Ratsastusseura)

Suomenhevoset: Ida Nieminen - Vistan Vyöry 
(Ypäjän Ratsastajat)

Ponimestari: Emma Havanka - Exan´s Revanch 
(Virtain Ratsastajat)

Lapsimestari: Veronica Nurminen - Travenort´s 
Ida-Maria (Asikkalan seudun kilparatsastajat)

Juniorimestari: Sonja Lipponen - Candy 
(Tampereen Ratsastusseura))

Seniorimestari: Martina Sorvisto - Shanghai 
Volo (Tampereen Ratsastusseura)

18.9.2022 Hämeen 
alueen koulu- ja 
paramestaruudet 
Tampereen 
Ratsastuskeskuk-
sessa (TRS).

Taitomestari: Janina Airaksinen - Casher (Nokian 
Ratsastajat) (kuva Aura Sainio #aurankuvat)



Upea yleisötapahtuma Hämeenlinnassa, 
talli ja seura: tule ensi vuonna
mukaan Lempäälään
Hepat Hämeenlinnassa -tapahtuma 28.8.22 
onnistui paremmin kuin uskalsi toivoa. Kyse ei 
ollut siitä, ettemmekö uskoneet yleisöä saapuvan, 
vaan, että kuinka paljon lapsia tuleekaan.

Tuli sopivasti! Paikalla oli koko ajan noin 200 
henkilöä, joten Museo Militarian läpi kulki jopa 
toista tuhatta vierasta, mutta asiat sujuivat 
sovussa ja ilolla. Sääkin suosi. 

Ensi vuonna Tunne Poni -kampanja tempaisee 
vastaavalla tavalla Lempäälässä. Seura ja talli: 
ota tapahtuma ensi vuoden 
toimintasuunnitelmaan. Tule syyskokoukseen 
kuulemaan lisää. 

Kiitos Saajan Talli, Aulangon Ratsastuskoulu, 
SatuAasin talli, Hämeen Ratsastajat, Kanta-Hämeen 
Ratsastajat ja Horsella Oy (keppihevostuotteet).

Syyskokous 
29.10.2022 
Kangasalla. 
Tule mukaan alueen 
toimintaan sinulle 
sopivalla tavalla.


