
Parahin seuran väki, 
 
Seuravuosi kääntyi kohti viimeistä neljännestä ja on aika kurkistaa kuluneen kauden 
kuulumisia. Huolimatta vallitsevasta Korona-tilanteesta, pystyimme kuitenkin 
rajoitusten purettua vastaamaan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja kesästä 
tulikin aktiivinen kilpailukausi. Suuri kiitos onnistuneesta kisakaudesta kuuluu ennen 
kaikkea aktiiviselle, iloiselle ja taitavalle talkooväelle, joka jaksoi puurtaa kisasta 
toiseen - kiitos siitä! 
 
Saimme järjestettyä Aulangon Ratsastuskoululla kahdet vikellyskisat, kahdet 
seuratason estekisat, yhdet koulukisat sekä 5-ottelijoiden SM-kisojen esteosuuden. 
Ypäjän Hevosopistolla järjestimme perinteisen kenttäratsastuskisan, joka oli jo 
kymmenes peräkkäinen vuosi ja kahdestoista kisa Hevosopistolla. Kesän aikana 
talkooporukalla riitti vielä intoa käydä auttamassa Hevosopistoa myös heidän 
omissa kisoissaan - hienoa porukkaa meillä! 
 
Seuran este- ja koulumestaruudet päästiin myös ratkomaan syys-lokakuussa.  
Kouluratsastuksessa mestareiksi ratsastivat: minimestaruus/Elsa Englund, 
juniorimestaruus/Moona Pekkinen ja seniorimestaruus/Hannamari Halli 
Esteillä mestareiksi ratsastivat: minimestaruus/Jussi Englund, juniorimestaruus/Riina 
Nyman, harrastemestaruus/Miina Sundholm ja seniorimestaruus/Maria Paasivaara  
Kauden aikana saimme myös koottua joukkueen Hämeen alueen seurajoukkueiden 
mestaruuskisoihin kouluratsastuksessa sekä alueen ratsastuskoulujen välisiin koulu- 
ja estekilpailuihin. Lisäksi seuramme ratsukot ottivat osaa henkilökohtaisiin 
aluemestaruuksiin niin koulu- kuin esteratsastuksessa. Mitaleita rapisi mukavasti: 
mm. Hämeen alue seniorimestauushopeaa/Elisa Pitkänen ja kouluratsastuksen 
juniorimestaruushopeaa Netta Pekkinen. Vikeltäjät kunnostautuivat SM-kisoissa, 
joista kirkkaimpina lasten sarjassa Iira Vesterinen hopeaa lasten sarjassa ja Saaga 
Ahvenharju pronssia. Hämeen Ratsastajien omistuksessa oleva C'est Moi valittiin 
kisojen parhaaksi hevoseksi. Mitaleita ja sijoituksia ropisi mukavasti myös monelle 
muulle. Onnea kaikille voittajille ja sijoittuneille ja kiitos kaikille kilpailijoille. 
Jatketaan treenaamista kohti hallikautta! 
 
Loppuvuoden osalta THL:n suositusten 
mukaiset kokoontumisrajoitukset asettavat HämR:in tapahtumat tarkastelun alle. 
Seuran tulevista tapahtumista löydät ajankohtaista tietoa mm. Aulangon 
Ratsastuskoulun ilmoitustaululla olevasta vuosikellosta, joka löytyy myös seuran 
nettisivuilta. Seuraa myös meitä somessa - facebook ja instagram sivuilla. 
Ilmoitamme mahdollisista tulevista tapahtumista näiden tiedotuskanavien kautta. 
 



Korona-rajoituksista johtuen, myös seuran kevät/syyskokous pidettiin vasta 
24.8.2020 ja silloin oli ilahduttavan paljon jäseniä paikalla. Käytiin kirjanpito kaudelta 
2019 läpi ja hallitus sai vastuuvapautuksen. Seuran talous on hyvässä kunnossa. 
Alustavasti käytiin läpi myös toimintasuunnitelmaa sekä budjettia tulevalle 
toimintavuodelle 2021. Valittiin uusi hallitus vuodelle 2021 ja uutena 
puheenjohtajana aloittaa Sanna "Pikkis" Lindqvist. Hallitus muodostuu muuten 
henkilöistä Satu Salminen, Miina Sundholm, Maisa Katila, Iida Katila, Maiju 
Vironmäki, Hilda Ilola, Elisa Jokinen, Pirjo Karevaara ja Laura Valkeapää. 
Varajäseninä Sofia Tallqvist ja Ninja Hellman. Nuorisojäseninä Mirka Riikonen ja Essi 
Seppälä. Rahastonhoitajana jatkaa Pirjo Karevaara ja Jäsensihteerinä Sanna Kaven-
Alanko. Tulevasta vuodesta on tulossa mielenkiintoinen ja tapahtumarikas, kun 
Hämeen Ratsastajat ry täyttää 90-vuotta. Juhlavuoden tapahtumista tiedotamme 
lisää seuraavassa kirjeessä, mutta kaikkea kivaa on luvassa, joten pysy kuulolla! 
 
Kiitos kuluneesta kaudesta! Pidetään huolta toisistamme ja pysytään terveenä! 
 
Tommi Avelin 
puheenjohtaja 
Hämeen Ratsastajat ry 
 


