
 
 
Jäsenkirje/Kesäkuu 2020 
 
Hei kaikki Hämeen Ratsastajat ry jäsenet! 
 
Tällä kertaa kokeilemme jäsenkirjeen julkaisua seuran kotisivuilla ja Aulangon 
Ratsastuskoulun ilmoitustaululla. Kirjettä ei siis lähetetä sähköpostitse. Tavoitteena on 
julkaista kirje kolme kertaa vuodessa.  
 
Kuluva vuosi on ollut varsin erilainen ja Korona-virus on asettanut haasteita myös 
seuratoiminnalle. Onnistuneen talvitapahtuman jälkeen loppuvuoden suunnitelmat ovat 
menneet jo monesti uusiksi ja olemme joutuneet sopeuttamaan toimintaamme rajoituksia 
vastaamaan. Kaikessa olemme halunneet, yhdessä Aulangon Ratsastuskoulun kanssa, 
mennä turvallisuus edellä. Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruus kilpailut, 
Tampereen Hevoset messut ja Helsinki International Horse Show on kaikki siirretty ensi 
vuoteen. Nyt kuitenkin rajoitusten väljentyessä alkaa toiminta vähitellen normalisoitumaan 
ja pääsemme jatkamaan aktiivista seuratoimintaa. 
 
Vikellyskerhot ovat taas toiminnassa ja jatkuvat tuntihevosten kesälomaan (19.6.) saakka 
sekä jatkuvat jälleen elokuussa. Loppukesästä olisi tarkoitus aloittaa myös lasten 
heppakerhotoiminta. Ilmoitamme siitä heti, kun tarkempi tieto on saatavilla. Seuratkaa siis 
tiedotusta seuran sometileiltä (face ja insta), tallin ilmoitustaululta tai seuran kotisivuilta 
https://hameenratsastajat.sporttisaitti.com/. 

 
Kesäkuussa meillä on Aulangolla kauden ensimmäinen kisaviikonloppu. Aloitamme 
lauantaina 13.6. vikellyskisoilla, jotka järjestetään Aulangon Ratsastuskoululla. Korona-
rajoitusten vuoksi yleisöllä ei ole pääsyä näihin maneesissa pidettäviin kisoihin, mutta 
pyrimme järjestämään kisoista livelähetyksen, jota voi seurata netin välityksellä. Mikäli olet 
kiinnostunut työskentelemään talkoohommissa näissä kisoissa, ota yhteys Tommi 
Aveliniin. 
Sunnuntaina 14.6. jatkamme seuraestekisoilla. Kisat hypätään Aulangon 
Ratsastuskoulun ulkokentällä ja siellä yleisöllä on mahdollisuus seurata suorituksia 
turvaetäisyydet huomioiden. Myös tähän kisaan kaivataan reippaita talkoolaisia. 
Ilmoittautumiset estekisatalkoisiin tallin ilmoitustaululla olevaan nimilistaan tai Miina 
Sundholmille. Molempina päivinä paikalla on herkullinen puffa, joten tervetuloa viihtymään! 
 
Sunnuntaina 26.7. järjestämme Ypäjällä Hevosopistolla jo perinteeksi muodostuneet 
kenttäratsastuskisat. Tämä on jo kymmenes vuosi, kun HämR järjestää Ypäjällä 
kenttikset ja myös sinne kaipaamme edellisvuosien malliin reippaita talkoolaisia. Ja jos et 
ole aiemmin ollut näissä kisoissa paikalla, niin nyt se kannattaa, sillä täällä on aina 
erityinen tunnelma ja tekemisen meininki! Kaikkiin hommiin saat opastuksen ja 
aikaisempaa kokemusta kenttäkisoista ei tarvita. Nimilistaa talkoolaisista keräävät Sofia 
Tallqvist, Hilda Ilola ja Mirka Riikonen. Kaikki mukaan! 
 

https://hameenratsastajat.sporttisaitti.com/


Elokuussa 8.-9.8. on isompi eli kaksipäiväinen Vikellyskisa Aulangon Ratsastuskoululla. Ja 
myös tänne ovat sekä yleisö että reippaat talkoolaiset ovat tervetulleita! Halukkaat 
talkoolaiset voivat ilmoittautua Tommille. Elokuun loppupuolelle on myös suunnitteilla 
seuratason kouluratsastuskisat. 
 
Korona-virusepidemian vuoksi siirtynyt seuran kevätkokous pidetään tiistaina 25.8. klo 18 
Aulangon Akademiassa syyskokouksen yhteydessä. Tervetuloa! 
 
Mikäli yleinen tilanne sen sallii, on seuralla tulossa mukava ja vilkas kesä. Syksyllä seuraa 
lisää kisoja sekä kivoja tapahtumia, joihin teitä kaikkia toivomme mukaan. Seuraa HämR 
sometilejä, kotisivuja ja/tai Aulangon Ratsastuskoulun ilmoitustaulua niin pysyt ajan 
tasalla. Seuran kotisivuilta löytyy nyt myös hallituksen ja jäsensihteerin esittelyt. Meihin 
kaikkiin voit olla aina yhteydessä, jos jokin asia askarruttaa. Säännöllisesti päivitettävä 
tapahtumavuosikello löytyy tallin ilmoitustaululta sekä seuran nettisivuilta. Tervetuloa 
mukaan iloiseen toimintaamme! 
 
Toivotan kaikille Hyvää Kesää! Pysytään kaikki terveinä! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Tommi Avelin  
 
 
 


