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Luoteis-Satakunnan Ratsastajat Ry

Yleistä
Yhdistyksen nimi on Luoteis-Satakunnan Ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Pori. Yhdistyksestä 
käytetään yleisesti lyhennettä Lu-sar. Yhdistys on perustettu vuonna 1993.

Yhteystiedot
Osoite: Isoniituntie 60, 29570 Söörmarkku
Sähköposti: luoteis.satakunnan.ratsastajat(a)gmail.com
Puh.nro: 040 758 9513 / Jukka Uusisalo
Tilinro: FI39 5704 0440 0344 35
Y-Tunnus: 1593719-7

Some-kanavat
Instagramissa: @lu_sar
Facebookissa: Luoteis-Satakunnan Ratsastajat ry

Toiminta-ajatus 
Seuran toiminta-ajatus on edistää jäsentensä liikuntaharrastusta hevosurheilussa kunto-, kilpa- tai 
huippu-urheilun tasolla kunkin omien edellytystensä ja tarpeittensa mukaisesti.

Arvot
Seuran toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:
Reilu, kohtelemme kaikki ihmisiä ja eläimiä reilusti ja tasapuolisesti 
Ystävällinen, sanoissa, teoissa ja viestinnässä jaamme hyvää, positiivista ja kannustavaa viestiä ja  
katkaisemme negatiivisten viestien ja ilmiöiden leviämisen. Haluamme olla hymyilevä seura.
Yhteisöllinen, teemme seuratoimintaa yhdessä ja toinen toistamme auttaen ja myös seurana 
haemme aktiivisesti erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia

Visio
Seuran tavoite on olla jäsenilleen miellyttävä, innostava ja turvallinen yhteisö harrastaa eri 
hevosurheilun lajeja. Tällaisena yhteisönä seuran toiminta kasvaa tasaisesti, niin määrällisesti ja 
laadullisesti jäsenistönsä mukana. Seuran jäsenistössä on jäseniä samasta perheestä useammassa 
sukupolvessa.

Seuran eettiset linjaukset

Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun

Seuran jäseniä kohdellaan seuran päätöksen teossa tasa-arvoisesti riippumatta kokemuksesta tai 
harrastamastaan lajista tai harrastuksen tavoitteellisuudesta. Seuran toiminnassa kohdellaan kaikkia 
ihmisiä tasa-arvoisesti  



Luoteis-Satakunnan Ratsastajat Ry

Vastuu kasvatuksesta

Seuran toiminnassa kannustetaan reiluun ja toiset ihmiset, eläimet ja ympäristön huomioon ottavaan
käyttäytymiseen. Kaikenlaiseen kiusaamiseen, syrjivään tai häiritsevään käytökseen puututaan 
seuran sääntöjen mahdollistamissa puitteissa. Seuran junioreita tuetaan harrastuksessa, mutta 
samalla kannustetaan omaehtoiseen toimintaa seuran puitteissa, joista nuoret voivat  
tarkoituksenmukaisella tavalla ottaa myös vastuuta

Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Seuran päätöksenteossa ja hankinnoissa ympäristö ja ekologisuus asetetaan etusijalle. Seuran 
toiminnassa ja tapahtumisen järjestelyissä huomioidaan aina myös hevosten hyvinvoinnin 
näkökulma. 

Säännöt

Katso https://www.lusar.net/seuranesittely/seuran-saannot/

Ongelmatilanteet

Epäasiallinen kohtelu seuran jäsenen taholta
Epäasiallisella kohtelulla tässä tarkoitetaan käyttäytymistä, tekoa, puhetta tai kirjoitusta jonka 
kohtelun kohteeksi joutunut henkilö kokee ahdistavaksi tai uhkaavaksi. Kohteeksi joutunut henkilö 
voi ottaa yhteyttä kehen tahansa sopivaksi katsomaansa seuran jäseneen. Hallituksen jäsen on 
velvollinen tuomaan asian esille hallitukselle. Tässä tulee huomioida erityisesti yksityisyyden suoja 
käytettäessä sähköisiä viestimiä. Hallitus huomioi mahdolliset jääviydet asian käsittelyssä ja asettaa 
henkilö tai henkilöt asian sovittelijaksi. Mahdolliset sanktiot tehdään seuran sääntöjen puitteissa. 
Mahdolliset rikosepäilyt viedään viranomaisten käsittelyyn huomioiden lainsäädäntö.

Tyytymättömyys seuran hallituksen päätöksiin tai toimintaan
Jokainen seuran jäsen voi ilmaista tyytymättömyytensä seuran hallituksen päätöksiin tai muuhun 
toimintaan kirjallisesti seuran sähköpostiosoitteeseen luoteis.satakunnan.ratsastajat@gmail.com tai 
suullisesti kenelle tahansa seuran hallituksen jäsenelle, jolloin tämän on velvollinen tuomaan asian 
hallituksen tietoon. Asia käsitellään seuran hallituksen kokouksessa ja asianosainen voi halutessaan 
osallistua asiakäsittelyyn seuran sääntöjen puitteissa.

https://www.lusar.net/seuranesittely/seuran-saannot/
mailto:luoteis.satakunnan.ratsastajat@gmail.com
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Eläinten epäasiallinen kohtelu

Eläinten kohtelua säätelevät lähtökohtaisesti eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, laki eläinten 
kuljettamisesta ja eläinkuljetusasetus. Kuka tahansa epäillessään tai havaitessaan näiden säädösten 
rikkomista on velvollinen tekemään ilmoituksen viranomaiselle esimerkiksi eläinsuojeluvalvojalle. 
Lait ja asetukset määrittävät kuitenkin vasta minimin. Eläinten reilu ja eettinen kohtelu on kuitenkin
usein enemmän kuin laki vaatii. Seura pyrkii jakamaan tutkittua tietoa eläinten eettisestä kohtelusta 
jäsenilleen. 

Kilpailutilanteessa SRL:n sääntöjen mukaan jokainen havaitessaan kilpailutilanteessa hevosen 
epäasiallista kohtelua, on velvollinen ilmoittamaan asiasta stewardille, tuomarille tai muulle 
kilpailun toimihenkilölle. 
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