
Jäsenten 
kuukausikirje

Kesäkuu
Ihanaa kesää Hämeen alueen jäsenet. 
Tässä kirjeessä muun muassa:

1. Kisakäytöksen kultaiset säännöt.
2. Kenttäratsastuksen aluemestarit
3. Elokuussa esittelemään 

ratsastuskoulua tai seuraa 
Teivoon?

4. Kuntavaaliehdokas hevosväestä?

Kuva: Jasmin Hamari, Tuulensillan tallin hevoset



Kisakäytöksen kultaiset säännöt
1. Kilpaileminen on iloinen asia. Toista tätä 
itsellesi säännöllisin väliajoin.

2. Hymyile ja tervehdi. Hevosihmiset ovat yhteisö. 
#yhdessä.’

3. Kysy, älä oleta. Kuuntele vastaus avoimin mielin.

4. Anna palautetta rakentavasti. Jos joku 
epäonnistuu, niin muista, että virheitä sattuu - 
myös ratahenkilökunnalle ja tuomareille. Mieti 
mahdollisuutta, että toinen on oikeassa.

5. Ota palaute vastaan rakentavasti. Virheitä 
tosiaan sattuu. Niistä opitaan ja sitten jatketaan. 
Älä provosoidu.

6. Ole kiitollinen. Hevosellesi, valmentajallesi, 
kisapaikan vapaaehtoisille… Listaa saa jatkaa.’

7. Ole kiitollinen itsellesi. Ei tarvitse olla täydellinen 
ollakseen hyvä. 

8. Onnittele toisia heidän suorituksistaan.’

9. Auta. Jos toinen on pulassa, kysy mitä voit 
tehdä. Hyvä maksaa itsensä takaisin.

10. Myös harjoittelu on iloinen asia. Kilpailuissa 
ollaan toteamassa, mitä kotona voi treenata lisää.

Sinulla on aikaa. Olympialaisiin ei ole yläikärajaa.



Kuntavaalit 13.6.2021

Käy katsomassa hevosmielisiä 
kuntavaaliehdokkaita SRL Hämeen 
Facebookin etusivulta. Sinne on 
ensimmäiseksi kiinnitetty julkaisu, jonka 
tunnistat myös viereisestä kuvasta. 

Lähetimme alueemme kuntavaaliehdokkaille 
kirjeen, mitä hevosharrastus on ja miten 
kunta voi sitä edistää. Pyysimme ehdokkaita 
kertomaan itsestään. Vastauksia on tullut 
ilahduttavasti ja ehdokkaissa on paljon 
hevosihmisiä.

MUISTA ÄÄNESTÄÄ! 



Kenttäratsastuksen
aluemestarit 2021
Aluemestaruus ratkottiin Ypäjällä 16.5.21 
Hämeen Ratsastajien kisoissa. 

Suomenhevoset: Iina 
Purontakanen - Rodrik (YR), 
Seniorit: Salla Pihkanen - Hemiris 
(TaRi), Juniorit: Nelli Pekkarinen - 
DS Smartakus (TRS)

HEP SEURAT, KOULUT JA YRITTÄJÄT
Teivossa on 7.8.2021 vuoden toiseksi 
suurin ravitapahtuma Tammakriterium ja 
Suurmestaruus-ravit. 
Ennen raveja on Perhetapahtuma, jonne on 
mahdollista päästä näytteilleasettajaksi! 
Voit järjestää seurasi/koulun kanssa 
esityksen, aktiviteetteja ja kampanjoida 
tuotteitasi ja houkutella jäseniä sekä 
asiakkaita. Esittelypaikka on maksuton.
Ole yhteydessä viena.kauppi@teivo.fi tai 
0504770450. Sitovat ilm. 15.7. mennessä.

Tulevia arvokisoja: 
* Muutos: Talent Cup Finaali Takkulassa 
12-13.6. - joudutaan perumaan 
pääntautitapauksen vuoksi. 
* Vikellysaluemestaruus 3.7. TRS. 
* Muutos: Ratsastuskoulumestaruudet (este) 
30.5. siirretty 15.8. Takkula.

mailto:viena.kauppi@teivo.fi

