
 

Alueen mestaruuskisojen hakuaikaa on pidennetty ja kisoja 

voi hakea merkitsemällä ne Kipaan viimeistään 15.2.! 
 

Tulevia tapahtumia: 

ma 20.2. Lounaistuulet/tallikohtaaminen, Teams 

helmikuu Ratsastajan urheilullinen elämäntapa -luento, 

Kulta-Ahon Ratsastajat 

ke 1.3. klo 18 Kilpailusääntökoulutus, Teams 

maaliskuu lisenssikoulutus estetuomarit, 

ratamestarit, stewardit, Teams 

ma 13.3. klo 18.30 Kevättapaaminen, 

Kristalliranta, Säkylä 

su 23.4. Hevos- ja ponikerhon ohjaaja I, Eura 
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Vuoden 2022 palkittavat – 

anna ehdotuksesi 12.2. 

mennessä! 

Vuoden 2022 palkittavat - anna 

ehdotuksesi 12.2. mennessä! - 

Suomen Ratsastajainliitto 

(ratsastus.fi) 

Ideakilpailu on taas täällä!! 

SRL Lounais-Suomi tarjoaa jälleen seuroille mahdollisuuden saada tavallista suuremman tukipotin 

koulutuksen tai tapahtuman järjestämiseen. Luovuus on sallittua, mutta tapahtuma voi olla myös tarpeeseen 

tuleva, jo aiemmin pidetty ja hyväksi havaittu kurssi tai koulutus. Oleellista on, että se on seura- ja 

harrastetoimintaa aktivoiva, kohderyhmä kohtuullisen laaja ja se toteutetaan vuonna 2023. 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä alueen kanssa ja sen tulee olla avoin kaikille alueen seurojen jäsenille. 

Alue tukee kilpailun voittanutta tapahtumaa enimmillään 400 eurolla ja auttaa sen markkinoinnissa. Alue voi 

antaa tukea myös muille kuin voittaneelle tapahtumalle. Tuen maksatuksessa huomioidaan seura- ja 

harrastetuen myöntämisen peruskriteerit. Kutsun tulee olla valmis kuukautta ennen tapahtumaa ja osallistujia 

tulee olla vähintään 10 hlöä. Tuki maksetaan, kun tilaisuus on toteutunut. 

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä seura- ja harrastetukihakemus (linkki alla) viimeistään 28.2. Kutsua 

tapahtumaan ei tarvita vielä hakuvaiheessa eikä tarkan päivämäärän tarvitse olla tiedossa. Lisätkää 

hakemuksen otsikkoon sana ”ideakilpailu”.  Hakulomake: kaikille avoimet tilaisuudet - Suomen Ratsastajainliitto 

(ratsastus.fi) 



Vuoden alkuun on hyvä esitellä jaoston jäsenet! (osa1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Tamminen, puheenjohtaja 

Totuutta pitää katsoa silmiin ja esittely pitää nykyisin aloittaa kertomalla, 

että olen keski-ikäinen täti-ihminen. Asun Koskella Tl. ihan Ypäjän 

kupeessa. Olen harrastanut hevosia melkein 40 vuotta ja 

ratsastusseuratoimintaan lähdin mukaan Merjan Tallilla 4H:n hevoskerhon 

kautta vain joitakin vuosia myöhemmin. Vuosien varrella olen kuulunut 

useamman seuran johtokuntaan ja aluejaostossakin olen ehtinyt olla jo 

kymmenen vuotta. Olen hoitanut monenlaisia vastuutehtäviä ja tällä 

hetkellä toimin puheenjohtajana. Estetuomarina olen viheltänyt pilliin ja 

kilistänyt kelloa kohta 30v, mutta viime vuosina se on jäänyt hiukan 

vähemmälle. Kuulun Auranmaan Ratsastajiin ja minulla on kaksi 

suomenpienhevosta, 14v. Emman Pippuri "Musti" ja sen 3v. orivarsa 

Pippurin Komeus "Kosti". 

Katrin Jokinen, seuravastaava 

Olen Katrin Jokinen, 29-vuotias, intohimoinen hevosharrastaja ja 

tallinpitäjä. Päätyöni on hallinnon saralla mutta kotitallissa on 

kymmenkunta hevosta. Pääasiassa keskityn nuorten hevosten kanssa 

touhuamiseen, aloitimme mieheni kanssa joitakin vuosia sitten 

pienimuotoisen suomalaisten puoliveristen kasvatuksen, ja tähän mennessä 

kasvatteja on syntynyt neljä, lisää toivotaan. Päätyön sivussa toimin 

pienimuotoisesti hevosalan yrittäjänä lähinnä valmennuksia ja tunteja 

pitäen. Esteratsastus on oma lajini, jossa olen kilpaillut enemmänkin 

nuorempana, toivottavasti pääsisin tulevaisuudessa kansallisille radoille 

omien kasvattien kanssa. Pidän seuratoimintaa suuressa arvossa ja uskon, 

että yhdessä tekemällä saamme paljon iloa hevosista ja ratsastuksesta. 

Seuratoiminnan ja itsensä kehittämisen takia olen myös kouluttautunut 

viime vuonna esteratsastuksen taitotuomariksi sekä ratamestariksi, tällä 

hetkellä seura- ja aluetasolla. Toivottavasti tavataan kesän kisoissa!  

Camilla Aarnio-Wihuri, tiedotus-/viestintävastaava 

Olen 22-vuotias kouluratsastaja Turusta. Olen ollut koko lyhyen elämäni 

hevosten kanssa tekemisissä. Ollut mukana tallin pyörittämisessä, auttanut 

kilpailuiden ja valmennusten järjestämisessä ja tietysti kilpaillut, niin 

suomessa kuin ulkomailla kansallisesti sekä kansainvälisesti aina EM-tasolle 

asti. Tällä hetkellä minulla on yksi kilpahevonen, jonka kanssa mennään 

Inter1 -tasolla. Sen lisäksi löytyy vanha luottatammani, joka on siirtynyt 

siitokseen sekä viime kesänä syntynyt orivarsa. Aloitin syksyllä opinnot 

Turun yliopistossa, sen lisäksi päiviini kuuluu töitä sekä muutaman oppilaan 

valmennusta. Valmentaminen on mielestäni hyvin mielenkiintoista ja kivaa, 

joten suunnitelmissani on suorittaa valmentajakoulutus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRL Lounais-Suomen sometilit: 

@srl.lounaissuomi 

SRL/Lounais-Suomi 

 

Maja Grafe, estevalmennukset, koulutukset 

Olen Maja Grafe, saksalaissyntyinen huittislainen ja tämä on minun 

ensimmäinen vuoteni L-S aluejaostossa. Olen harrastanut ratsastusta 

jo pienestä pitäen. Tällä hetkellä minulla on kaksi ponia, 10-vuotias 

pikkuponi Blondis ja 3-vuotias iso poni Beni. Benin 

sisäänratsastuksen aloitan keväällä. Blondiksella kilpailen este-, 

kenttä- ja kouluratsastuksessa aluetasolla. Aiemmin olen kilpaillut 

hevosella kansallisella tasolla esteratsastuksessa. Olen aktiivisesti 

mukana seuratoiminnassa ja toiminut mm. Huittisten seudun 

ratsastajien ja Ratsastusseura Varsan puheenjohtajana ja johtokunnan 

jäsenenä. Minulla on myös esteratsastuksen C-puheenjohtajatuomarin 

oikeudet, joten minut voi nähdä estekilpailuissa myös toimihenkilönä. 

(kuva: Veera Vedenpää) 

 

MAHDOLLISET YHTEYDENOTOT KOSKIEN TÄTÄ 
UUTISKIRJETTÄ: 

ULLA.TAMMINEN@RATSASTUS.FI TAI 
CAMILLAAARNIOWIHURI@GMAIL.COM 

KAIKKI ALUEEN VASTUUHENKILÖT JA HEIDÄN 
YHTEYSTIETONSA LÖYTYVÄT LINKISTÄ: 

YHTEYSTIEDOT - SUOMEN 
RATSASTAJAINLIITTO (RATSASTUS.FI) 

 

 

 


