
Mikä aluejaosto? 
Ratsastajainliiton toiminta on jakaantunut maantieteellisesti 
kahdeksalle alueelle. Alueilla on omat jaostonsa, jotka 
järjestävät ja koordinoivat liiton toimintaa paikallistasolla 
yhdessä alueen seurojen ja tallien kanssa. Aluejaostot 
järjestävät jäsenille ja seuratoimijoille koulutuksia, kohtaamisia, 
tapahtumia ja retkiä sekä tukevat seurojen toimintaa 
harrastetuilla. Aluejaostot vastaavat aluetason 
kilpailukalenterista ja aluemestaruuksista sekä osallistuvat 
aluevalmennusten järjestämiseen.  

Lounais-Suomessa toimii aktiivinen aluejaosto, SRL Lounais-
Suomi. Alueen www-sivuilta löydät mm. jaoston kokousmuistiot. 
Facebookissa ja instagramissa on lähes päivittäin uusia 
postauksia. Ota siis sometilimme seurantaan :) 
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Uutiskirjeitä 
jäsenistölle 

SRL Lounais-Suomi alkaa 
lähettämään alueensa seurojen 
jäsenille uutiskirjeitä. Tässä niistä 
ensimmäinen :) Jos tiedote ei 
löydä perille, tarkista oman 
seurasi jäsensihteeriltä, että 
jäsenkisterissä 
sähköpostiosoitteesi on oikein ja 
olet sallinut jäsentiedotteet. 

Palautekysely 

Haluamme edelleen kehittää 
toimintaamme ja siitä syystä 
selvitämme alueemme seurojen 
jäsenten ajatuksia 
aluetoiminnasta. SRL Lounais-
Suomen www-sivuilla 
(www.ratsastus.fi/lounais-suomi) 
olevaan kyselyyn voi vastata su 
21.6.2020 asti. Yhteystietonsa 
jättäneiden kesken arvotaan 
kirjapaketti. 

Sähköinen kipa- ja 
equipe-kioski to 18.6. 

Torstaina 18.6. klo 19 Aisa Aarnio-
Wihuri käy läpi usein kysyttyjä 
kysymyksiä ja esiin tulleita 
ongelmatilanteita kipasta ja 
equipesta. Ilmoittautuminen ja 
lisätiedot löytyvät alueen www-
sivuilta (sivun alareunassa 
kohdassa ”Tapahtumat”). 

SRL LOUNAIS-SUOMI 
 Uutiskirje 11.6.2020

- www.ratsastus.fi/lounais-suomi 

-  Facebook: SRL/Lounais-Suomi 

- Instagram: srl.lounaissuomi
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Suomen Ratsutarvike -cupit 2020 
SRL Lounais-Suomi järjestää tänäkin vuonna yhteistyössä Suomen Ratsutarvikkeen kanssa neljä 
aluetason cupia. Koulu- ja estealuecupissa kunkin osakilpailun voittaja saa tuotepalkinnon (ei 
siis koske nuorten hevosten cupeja). Lisäksi kaikissa cupeissa lopputulosten kolme parasta 
saavat Suomen Ratsutarvikkeen lahjakortit. Tarkemmat säännöt löytyvät alueen www-sivuilta. 
Laita kisapäivät kalenteriin! :) 
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SRL100 -luokat 
Suomen Ratsastajainliitto täyttää tänä vuonna komeat 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Lounais-
Suomessa järjestetään viisi SRL100 -juhlaluokkaa. Luokkien voittajat saavat SRL100 -loimen sekä 
kolme parasta SRL100-ruusukkeen. Juhlaluokat ovat seuraavissa kilpailuissa: 

• 13.6. SRS/Anisi, Salo (ESTE) 

• 4.-5.7. LoimURa, Loimaa (VALJAKKO) 

• 25.7. SRS/Koivumäki, Salo (KOULU) 

• 19-20.9. NR, Niinisalo (KENTTÄ) 

• 3.10. Lu-SaR, Söörmarkku (ESTE)


