
Etelä-Suomen Ratsujousiampujat ry:n (ESRAJA) 
toimintakertomus 2018 
 
Kokoukset 
Vuonna 2018 Etelä-Suomen Ratsujousiampujat Ry:n (tästä eteenpäin ESRAJA) 
vuosikokous järjestettiin 2.12.2018 Sipoossa Hertsby Stallgårdissa. Kokous on kaikille avoin 
ja siitä tiedotettiin ESRAJA:n Facebook-ryhmässä sekä kaikille jäsenille sähköpostitse. 
 
Jäsenmaksut 
ESRAJA:n jäsenmaksu vuonna 2018 oli varsinaisille jäsenille 20 e, 15-17 -vuotiaille 
nuorisojäsenille 15 e sekä perhe- ja kannatusjäsenille 10 e. Lisäksi ystävyyden osoituksena 
muille Suomen ratsujousiammuntayhteisöille jäsenmaksu on ollut vain 10 e Suomen 
Ratsastusjousiampujain Liiton, Equestrian Martial Arts Clubin ja Jousiammuntaseura 
Artemiksen jäsenille. 
 
Aktiiviset treeniryhmät 
ESRAJA:lla on aktiivisia treenirinkejä ympäri Etelä-Suomea. Treenirinkejä sijaitsi kauden 
2018 aikana seuraavissa paikoissa: 
 
- Islanninhevostalli Sydänkavio, Lohja 
- Hertsby Stallgård, Sipoo 
- Artemis/Peikin Talli, Kauniainen 
- Millitalli, Vihti 
- Lähderannan talli, Tuusula 
- Hännilän tila, Sauvo 
- ESRAJA:n Turun Alueen Treenirinki, Turku 
- ESRAJA:n Kymenlaakson Alueen Treenirinki, Kymenlaakso 
- Rauman Treenirinki, Rauma 
- Ponitaivas, Nastola  
 
Osa treeniringeistä toimii vapaatreenien periaatteella ja osassa on mahdollista saada 
opetusta ja ohjausta.  
 
Kurssit 
ESRAJA on ollut erittäin aktiivinen kurssijärjestäjä vuoden 2018 aikana. 
Ratsujousiammunnan alkeis- ja peruskursseja järjestettiin yli 20 ja ne ovat keränneet suurta 
suosiota. Lisäksi kurssitarjonta kokeneemmille harrastajille on ollut runsasta ja kauden 
aikana on järjestetty mm. kehonhuoltokursseja, tehovalmennusviikonloppuja sekä lasten ja 
nuorten leirejä. Aktiivisimpina opettajina ovat toimineet Anna Minkkinen sekä Anni 
Jauhiainen. 
 
ESRAJA järjesti useita kansainvälisten opettajien kursseja vuoden 2018 aikana. 
Maaliskuussa ESRAJA:n luona vieraili ruotsalainen Emil Eriksson, toukokuussa unkarilainen 
Christoph Némethy sekä iranilainen Ali Ghoorchian, elokuussa Ali Ghoorchian uudemman 



kerran ja lokakuussa Christoph Némethy toisen kerran. Kansainvälisten opettajien vierailut 
toivat jäsenille arvokasta opetusta ja tietotaitoa, joka auttaa sekä yksittäisten harrastajien 
taitojen kartuttamista että koko lajin kehittämistä Suomessa. 
 
Kilpailut 
ESRAJA järjesti heinäkuussa seuramestaruuskilpailut, joihin pystyi osallistumaan joko etänä 
omalta tallilta käsin tai varsinaisena kisaviikonloppuna 28.-29.7.2018 Sipoossa Hertsby 
Stallgårdissa. Kisaratoja olivat unkarilainen 6 laukan rata sekä korealainen K123-rata. 
Kisoihin osallistui yhteensä 23 henkeä. Kilpailuissa ensimmäiseksi sijoittui Anna Minkkinen 
hevosella Bambi, toiseksi Niina Hovi hevosella Trau ja kolmanneksi Anni Jauhiainen 
hevosella Tuli Ohjus. 
 
ESRAJA järjesti myös pienempiä harjoituskilpailuja sekä mahdollisuuksia osallistua 
kansainvälisiin Postal Match-kilpailuihin. ESRAJA:n jäsenet osallistuivat menestyksekkäästi 
ratsastusjousiammunnan SM-kilpailuihin syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna ja ottivat 
osaa myös useisiin kansainvälisiin kisoihin, mm. MM-kilpailuihin ja Euroopan GP-sarjaan. 
 
Muut aktiviteetit 
ESRAJA:n kesäleiri järjestettiin 8.-9.6.2018 Sipoossa Hertsby Stallgårdissa. Leirillä sekä 
harjoiteltiin yhdessä, vietettiin aikaa että kilpailtiin leirikilpailuna unkarilaisen radan Postal 
Match -kilpailu. 
 
Yhdistyksen pikkujoulut vietettiin vuosikokouksen yhteydessä sunnuntaina 2.12. Sipoossa 
Hertsby Stallgårdissa. Pikkujoulujen ohjelmaan kuuluivat pikkujoulukilpailut, yhdistyksen 
kokous, pehmonuolisota, kirpputori sekä illanvietto. 
 
Yhteistyö muiden tahojen kanssa 
ESRAJA on Suomen Ratsastusjousiampujain Liiton (SRJL) alainen yhdistys ja sitä kautta 
yhteistyössä kansainvälisiin yhteisöihin, kuten International Horseback Archery Alliance 
(IHAA) ja World Horseback Archery Federation (WHAF). ESRAJA:lla on hyvät suhteet 
muihin SRJL:n alaisiin seuroihin Equestrian Martial Arts Clubiin (EMAC) sekä 
Jousiammuntaseura Artemikseen. ESRAJA on tehnyt kasvavissa määrin yhteistyötä 
jousiampujien kanssa ja liittyminen Suomen Jousiampujain Liiton alaiseksi seuraksi on otettu 
jäsenäänestykseen. 
  
Sipoossa 2.12.2018, 
ESRAJA:n hallitus 


