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Kilpailijan vuodenvaihde tuo paljon muistettavaa! 

Vuosi vaihtuu ja SRL:n jäsenhuoneesta löydät seuran jäsenmaksusi. Maksettuasi sen pääset 
ostamaan kilpailuluvat ja maksamaan hevosten vuosimaksut (Kipa).

Tämän jälkeen tarkista hevosen rokotukset. Muistathan tarkistaa myös lainaratsun rokotukset. 
Kilpailija on vastuussa tästäkin asiasta. Rokotukset vahvisteineen vaaditaan jo seuratasolla. 
Rokotusohjeet löytyvät KS1 ja liitteestä 5. SRL suosittelee rokotusta myös EHV-1 virusta 
vastaan. Rokotuksia tarkistetaan edelleen pistokokein eli vaikka hevosen rokotukset Kipassa 
näyttävät olevat kunnossa, tarkistettavien rokotusten-listalle nousee myös näitä hevosia. 

Tuomarina lähellä sydäntä on tietenkin säännöt. Osallistukaahan kaikki sääntökoulutuksiin, joita 
on nyt runsaasti niin lähi- kuin etäkoulutuksina. Löydät niitä myös tästä kirjeestä. On hyvä 
tarkistaa muistaako asiat oikein ja uusia asioitakin tulee joka vuosi. Liiton sivuilta löytyy jo 
päivitetty KS1, joka koskee kaikkien lajien kilpailijoita. 

Toivotan kaikille oikein menestyksekästä kilpailuvuotta ja panostetaan tänäkin vuonna hevostemme 
hyvinvointiin niin treeneissä kuin kilpailuissakin. Ja muistetaan kiittää kilpailunjärjestäjiä.                 
t.Kaisu Rukko

C-pj tuomari ja B-taitotuomari, SRL Hämeen hallituksen jäsen



Tammikuussa tapahtuvaa:
19.1. klo 19 Kilpailujen järjestämiskoulutus. SRL 
Pohjanmaan järjestämä etäluento. Ilmoittaudu 16.1. 
mennessä. Hinta 10 euroa.

24.1. klo 18 Seurat ja päättäjät -yhteistyö iltatee. 
Paikalla kansanedustaja/valtuutettu Sofia Virta (vihr) 
sekä kaavoituksen asiantuntija. Ilmoittaudu 22.1. 
mennessä. Maksuton.

31.1. klo 19 Esteratsastuksen toimihenkilöiden 
porinapiiri. Rohkeasti mukaan. Maksuton.

Ilmoittautumislinkit löytyvät sivulta 
https://tapahtumat.ratsastus.fi

Tulevaa: 3. 2. klo 17  Este-, koulu- sekä pyydettäessä 
myös kenttä- ja kv-sääntöjen läpikäynti sekä 
keskustelu, miten toimia kisapaikalla. Paikka 
Tampereen Niihama ja kouluttajina Mira Rantanen ja 
Marja Tetri Rantanen. TRS-jäsenet 5 euroa ja muut 
10 euroa.

Linkit myös tämän kirjeen sähköpostietusivulla.

Kaikille hevostaloudesta 
kiinnostuneille tarjolla luento:

Ilmoittaudu 29.1. mennessä



Hevos- ja ponikerhon ohjaaja 1 -koulutus
Lauantaina 4.2. kello 9-16.30 
Hämeenlinnassa Aulangon 
ratsastuskoululla ja hotelli Aulangossa..

Koulutus sisältää lähipäivät ja 
ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät 
suoritetaan 19.-27.1. aikana. Varaa 
aikaa noin pari tuntia.

Koulutukseen ilmoittautuminen 
päättyy 15.1. ja voit ilmoittautua 
sivulla 
https://tapahtumat.ratsastus.fi

Koulutus maksaa 65 euroa ja 
tähtiseurojen jäseniltä 40 euroa. Hinta 
sisältää myös materiaalin ja ruokailun.

Koulutukseen voi osallistua 15 vuotta 
täyttänyt SRL:n jäsen, jolla on 
vähintään Hoito I:n tiedot ja taidot.

Koulutuksen järjestää Hämeen 
ratsastajat ja kouluttaja on Karoliina 
Laari.

Seurat hoi! Mitä, jos teillä 
järjestettäisiin tänä vuonna 
alueen arvokisat? Alueen 
mestaruuksista kilpaillaan sekä 
henkilökohtaisesti että joukkueina. 

kysy lisää:
kaisurukko@gmail.com

Huomaa 
maaliskuussa:

Skaalantarkistus IV ja 
IVK koulutuomareille

sunnuntaina 12.3.2023 
Ruovedellä

Kouluttajana Osmo 
Metsälä

Tiedustelut: Tuukka 
Laitinen puh. 0500 639 
330

https://tapahtumat.ratsastus.fi


Uusia jäseniä aluejaostoon

Minä olen Katja Heikkinen Lahdesta. Seurani on 
OkRa. Olen ratsastuksen harrastaja ja 
pararatsastus on lähellä sydäntäni. Myös muut 
pienet lajit ja niiden tuominen tietoisuuteen 
kiinnostaa. Uskon, että tässä aluetyössä 
kaikenlaisten erityisryhmien yhyttäminen 
hevosten pariin ja tasa-arvon edistäminen ovat 
vahvuuksiani. Kuulun niihin, jotka tekevät 
ennemmin kuin puhuvat. Siksi ajaudun usein eri 
tehtäviin. Vahva kilpailutaustani muissa lajeissa 
tuo kokemusta kisojen järjestämiseen ja 
kilpailemiseenkin. Näkövamma rikastuttaa omaani 
ja muiden elämää. Aloitin ratsastuksen 
11-vuotiaan ja palasin lajin pariin vuonna 2014.



Olen Irmeli Heliö, monimuotoinen hevosharrastaja ja 
entinen hevosomistajakin, mutta nykyään hevoseton 
ja huoleton. Käyn ratsastamassa ratsastuskoulussa 
kisaryhmässä. Lajini on kouluratsastus. Intohimoni 
olisi esteet, mutta niin se vain on, että ikä on tehnyt 
tehtävänsä.

Minulla on vahva ratsastusseuratausta. Olen toiminut 
Tampereen Ratsastusseurassa puheenjohjana ja olin 
perustamassa Tammerridersia sekä toimin sen 
puheenjohtajana. Tätä nykyä olen 
B-puheenjohtajatuomari ja stewardi. 

Hämeen aluejaostossa kuulun “vaikuttajaryhmään”, eli 
koetamme saada yhteiskunnan ymmärtämään 
hevosten tärkeyden. Olen ollut aluejaostossa 
aiemminkin ja silloin estevalmennuksen 
koordinaattorina. 

Kuva Jenna Himanen


