
Häme Yhdessä
Kuka, kenen kanssa ja mitä?



Suomen Ratsastajainliiton toiminta on 

jakaantunut maantieteellisesti kahdeksalle 

alueelle. Näillä alueilla on omat jaostot, jotka 

järjestävät ja koordinoivat liiton toimintaa 

paikallistasolla yhdessä alueen seurojen ja 

tallien kanssa. Aluejaostoissa toimii yhteensä 

n.100 vapaaehtoistoimijaa. 

SRL:N ALUETOIMINTA



Mitä Hämeen
aluejaosto tekee?

▪ Hämeen alueella liki 6 000 jäsentä

ja lähes 60 jäsentallia. 17 koulutusta, 

joissa oli mukana liki 1000 osallistujaa. 

Ratsastuskilpailuissa yli 3 000 

ratsukkoa (edellisenä vuonna 7 700)…

▪ Lisäksi hevostaitokilpailut, 

kuvakilpailu, elokuvan ensi-ilta, 

alueiden välinen yhteistyö…

▪ ja  kaikki tämä covidin armoilla.



▪ Ravi on tehokkain palautumiskeino. 

Tutkimuksessa verrattiin rentoa ravia, 

käyntiä ja karsinalepoa. Varaa yhtä

paljon aikaa palautteluun kuin

lämmittelyyn. Susanna Kinnunen. Paras 

mahdollinen palautuminen 16.11.20.

▪ Hevosta myydessä kannattaa kirjata

kaikki tiedossa olevat viat ja 

heikkoudet: se ei hyppää torstaisin

sinistä estettä. Antti Linna. 

Hevosjuridiikka 20.4.20.

▪ Hevosen kipua ei ole aina helppo

havaita. Tarkkaile hevostasi, että

tunnet sen normaalit ilmeet. Ann-

Helena Hokkanen. Hevosen kipu III. 

11.11.19.



Teivon luennot

▪ Kuolainten sopivuus, kengitys, hevosen käsittely, terve 

talli, pohjat, valmentaminen, fysiikka, ruokinta, selkä…

▪ Tulossa hevosen laihduttaminen ja kimppahevoset.

▪ Alkoi kymmenkunta vuotta sitten aluevalmennuksissa 

Eva Sandback-Pajunojan, Kati Nenosen ja Kristina 

Ertolan ideoimana. (Ratsu- ja ravi-ihmiset + Teivon 

klinikka)

▪ Nyt keskimäärin kuusi luentoa vuodessa.

▪ Covid-aikaan etänä, mikä on ollut bingo.

▪ Satoja osallistujia eri puolilta Suomea.Viimeksi Susanna 

Kinnusen kolmella luennolla yhteensä reilusti yli 600 

kuulijaa. Yksittäisen luennon ennätystä pitää Tuire 

Kaimio, jota tuli fyysisesti kuulemaan yli 500 ihmistä 

Teivon ravintolakatsomoon. 

SRL Häme, Hämeen 

hevosjalostusliitto, Hämeen 

hevosenomistajat ja Teivon ravirata





Tapahtumat
Suomen Hevonen 2017, Lumiravit 2018, 

Haista Hevonen 2019



< Haluamme ihmisten näkevän kuinka hienoa on 

hevosharrastus. Miksi tekisimme sen yksin?

< Suomen Hevonen 2017 oli kansallishevosemme 

110-juhlavuoden kunniaksi. Erinomainen 

mahdollisuus tehdä yhdessä. Tähän kaikkeen 

pystyy suomenhevonen.

< Aloite voi tulla keneltä vain: Lumiravit tuli 

raviorganisaatiolta, Haista hevonen Pohjois-

Hämeen Hippokselta… 

< Kullakin omat tavoitteensa, jotka voidaan tuoda 

esiin rinta rinnan.



Mitä muuta

▪ Luennoilla hyödynnämme covidin herättämää

yksityistä koulutusverkkoa: eläinlääkärit, 

ammattilaiset, tutkijat.

▪ Yhteistyötä seuratoiminnan ammattilaisten kanssa, 

kuten HLU eli Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n

koulutukset. Viimeksi vapaaehtoisten johtaminen ja 

Hyvä hallinto. (Riikka Pyykkö organisoinut meillä).

▪ Ratsastajaravit Teivon kanssa

Yhdessä etuja ajamaan?

▪ Muidenkin kuin hevosystävien yhteistyö: muut

harrastusseurat, muut urheiluseurat?

▪ Onko toisten toimintakulttuurissa kopioimista



Hyötyä
ja 

haasteita

▪ Samassa veneessä ollaan: hevosharrastuksen hyväksyntä 

tässä yhteiskunnassa.

▪ Näkyvyys, markkinointi, ideat

▪ Tekeviä käsiä, välineitä, rahaa

▪ Yhteinen maali

▪ Hevonen yhdistävänä tekijänä

▪ Ymmärrys muita kohtaan 

▪ Toimintakulttuurit voivat poiketa

▪ Erilaiset resurssit

▪ Sitoutuminen

▪ Mitä enemmän tekijöitä sitä enemmän puhetta, kokouksia 

ja tiimin keskinäistä ohjaamista

▪ Aiheet sovittava kaikille lajeille tavalla tai toisella. 



Tulossa
Haista Hevonen syksyllä

Tivoli

Hevoset messut (kutsuvieraita)


