
 

   

 

SRL Lounais-Suomen kokousmuistio 3/2023  
 
SRL Lounais-Suomen kokous 2/2023 pidettiin 13.3.2023 Kristallirannassa Säkylässä. 
  
Läsnä: Camilla Aarnio-Wihuri, siht. (3), Maja Grafe (3), Katrin Jokinen (3), Tupuna Kangas-
Männistö (3), Riika Räisänen (3), Juha Säntti (3), Ulla Tamminen, pj (3),   
Poissa: Minna Brandt (0), Maarit Teuri (1) 
 

  
         
AJANKOHTAISTA 

● Kysely Metsämäen raviradan alueen kehittämistoiveista ja tarpeista Varsinais-
Suomen alueen ratsastusseuroille. 

● Hevoset-messut 15. - 16.4. 
● Hevosgaala 15.4. 
● Ratsastajainliiton kevätkokous 16.4. 
 
 

SEURA- JA HARRASTETOIMINTA (Katrin) 
● Harrastetukihakemukset 

 Kimitoöns ryttare rf, kouluratsastusklinikka Brusabyssa 29.4., myönnetään 
200€ 

 Ideakilpailuun osallistuvat hakemukset: 
● Wasaborgin Hevosurheilijat, Arvi Martikaisen klinikka, myönnetään 

200€ 
● Onnenperän Ratsastajat, syksy 2023, Fysiikka - psyyke - ravinto - 

ratsastajan hyvinvointipäivä, 400€, myönnetään 400€ 
 

● Tunne Poni –hanke:  

 Maskun Ponipäivä 21.5. klo 12 – 15 yhdessä 4H-yhdistyksen kanssa.  

 Ponit Paimiossa la 26.8.  

• Paavon Sporttipäivä la 10.6. 

 
 
KOULUTUS- JA TAPAHTUMAKALENTERI (Katrin ja Maja) 

 

• 18.3. Ratsastajan urheilullinen elämäntapa -luento, Kulta-Ahon Ratsastajat  

• Etänä järjestettävät lisenssikoulutukset ovat avoinna kaikkien alueiden 

toimihenkilöille ja lisätään kaikkien alueiden kalentereihin.  

o Estetuomarit, stewardit, 3.4./ Kaakkois-Suomi 

• Pyritään järjestämään taitotuomarikurssi ja taitotuomarien lisenssikoulutus 

• 23.4. heppakerhon ohjaajakurssi, Jazz T 

• Equipe-koulutukset: 

o 18.4. Nakkila 

o Kouluttaja Varsinais-Suomeen täytyy kysyä oman alueen ulkopuolelta. 

 
NUORISOTIIMI (Tupuna) 

• Uusi tiimi on kokoontunut Tupunalla toisenkin kerran 

• Kokoontuminen Hevoset –messuilla 16.4. 

• Turun Linnan Prinsessapäivä la 13.5. 

• Tutustumispäivä liittoon 27.5. 

 



 

   

 

KILPAILUTOIMINTA 

• Alueen mestaruuskilpailut. Hyväksyttiin tämän vuoden aluemestaruussäännöt ja 
valittiin kilpailupaikat: 

○ Este  
■ Henk. koht.   Varsa 19.8 
■ Joukkue    SRS 27.8 

○ Koulu 
■ Henk. koht.   KMR 10.9 
■ joukkue    PaRa 26.8. 

○ Kenttä     NR 8.-9.7 
○ Aikuismestaruus   AuraMa ko 22.7, re 23.7 
○ Tuntiratsastajien mestaruus  TR 7.5. 

 

• Talent cup  
○ Alue maksaa 100€ aluekarsintaluokan järjestäjille 
○ Ko  LaRa 6.5. 
○ Re Varsa 18.5 

• Alueen mestaruuskilpailunjärjestäjille laaditaan kirjallinen ohje, Teams? 

KEVÄTTAPAAMINEN 
Kevättapaaminen on heti tämän kokouksen jälkeen. Käytiin läpi toimintakertomus ja 
tuloslaskelma. 
Palkittavat: 

• Hevostaitomestaruuden palkittavat (kaikille mitali, kukkia ja Suomen 
Ratsutarvikkeen lahjakortti (50/30/20€)): 

o sarjassa I ja II/III kolme parasta 
o Sarjassa IV kaksi parasta 

• Päätöstä kisarankingpalkittavista päivitettiin. Palkittavien nimet ovat erillisessä 
liitteessä. Palkittaville annetaan pokaali, diplomi ja kukkia sekä parhaalle 
lahjakortti, 50€ (Suomen Ratsutarvike): 
o Re ja ko: joka kategoriasta kolme parasta  
o Esteet: sennut, nuoret, junnut, lapsiratsastajat, poniratsastajat 
o Koulu: sennut, nuoret, junnut, poniratsastajat 

▪ Lapsiratsastajia ei voitu palkita johtuen siitä, että osa on ratsastanut 
poneilla, jolloin pisteet ovat kirjautuneet poneihin. 

 
o Kenttäratsastuksessa palkitaan paras sennu/nuori ja poni/junnu.  
o Valjakkoajossa palkitaan paras hevosyksikkö ja paras poniyksikkö 
o Pararatsastus, palkitaan paras 
o Matkaratsastus ja lännenratsastus, ei alueen seuroja edustavia kilpailijoita 
o Vikellys palkitaan kolme eniten aluerankingpisteitä kerännyttä vikeltäjää, jotka 

edustavat alueen seuroja. 
 
MUU TOIMINTA 

Tulevaa: 

• Tapaaminen jaoston ulkopuolisten vastuuhenkilöiden kanssa. 
 

Kesken: 
 

● Logon suunnittelukilpailu syksyllä.  
 
Seuraava kokous:  
Huhtikuussa ja touko-kesäkuussa etänä. Päivät sovitaan myöhemmin. 

 


