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YLEISTÄ 

Luoteis-Satakunnan ratsastajat Ry (Lu-SaR) toiminta jatkui vuonna 2021 aiempien vuosien tapaan. 
Edelleen Covid-19-pandemia vaikutti toimintaa merkittävästi ja vaati jatkuvaa reagointia 
muuttuviin olosuhteisiin. 
  
Lu-SaR on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen. Lu-SaR kuuluu Suomen olympiakomitean 
tähtiseura ohjelmaan. Seuran toimintaa kehitetään tähtiseura ohjelman standardien mukaisesti. 
Seuran aiempi sinettiseura ohjelma muuttui olympiakomitean toimesta tähtiseuraksi vuonna 2018. 

Seuran koko toiminta tähtää hevosharrastuksen ja sen oheistoimintojen tuottamiseen seuran 
jäsenille eri ikäryhmät ja erityisryhmät huomioon ottaen. Hevosharrastustoimintaan sisältyy 
lähinnä eriasteisten kilpailujen, valmennusten, luentojen sekä ratsastus- ja 
hevoshoitomerkkisuoritusten järjestäminen. Muihin toimintoihin kuuluvat esimerkiksi 
harrastekerhot, koulutustilaisuudet sekä erilaiset tapahtumat ja retket. 

JÄSENISTÖ 

Jäsenmäärä 31.12.2021 oli 235 maksanutta jäsentä sekä yksi ainaisjäsen. Jäsenistössä oli 
junioreja 79 ja senioreja 156. 

Jäsenmaksut: SRL:n maksu (ja siitä seuralle palautuva osuus) 
• juniorit 55 € (10 €) 
• seniorit 62€ (10 €) 
• perhejäsenet: juniorit 32 € (10 €), seniorit 36 € (10 €) 
• kannatusjäsen 10 € (10 €) 
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HALLITUS 2021: 

Jaana Korpela jätti eroanomuksen kesken kauden. Eroanomus käsiteltiin seuran 
syyskokouksessa ja päätettiin, että kuluvalle kaudelle ei valita uutta hallituksen jäsentä. 

SEURAN TIEDOTUS 

Keskeisenä tiedotusvälineenä olivat internet-sivut www.lusar.net , seuran sosiaalisen median 
kanavat Facebook ja Instagram ja jäsenistölle tarkoitettu WhatsApp ryhmä sekä seuran 
ilmoitustaulut Ratsastuskoulu Zilpan tiloissa. Jäsentiedotteet olivat luettavissa nettisivuilta, 
lähetettiin jäsenrekisterin kautta sähköpostilla. 

Seura lähetti myös kisojen tulokset Satakunnan Kansan tulospörssiin, jossa niitä julkaistiin 
vaihtelevasti. 

Johtuen Covid-19-pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta päätettiin toistaiseksi luopua 
kisojen lähettämisestä Haven Live palvelun kautta. 

SEURAN KOKOUKSET 

Hallitus kokoontui kaikkiaan 10 kertaa sekä järjestäymiskokouksessa.  
Sääntömääräiset kokoukset pidettiin 7.3.2021 etäkokouksena ja 20.11.2019 syyskokous 
Söörmarkun nuoristalolle. Syyskokoukseen mahdollistettiin myös etäosallistuminen 
Covid-19-epidemia vuoksi. Etäosallistuminen oli mahdollista poikkeuslain myötä vaikka 
tätä ei seuran säännöissä ole mainittu. (laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen 

Tehtävä Nimi

Puheenjohtaja Jukka Uusisalo

Varapuheenjohtaja Pia-Riitta Hakonen

Sihteeri Tiia Virtanen

Taloudenhoitaja Teija Palomäki

Markkinointivastaava Katri Lehti

Jäsensihteeri Petra Palomäki

Some vastaava Viivi Ketola

Talkoovastaava Emmi Palomäki

Kilpailuvastaava Jaana Korpela

Jäsen Sanna Leinonen
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rajoittamiseksi; 677/2020)   

SEURAN JÄRJESTÄMÄT RATSASTUSKILPAILUT 

Kilpailuiden järjestämisestä vastasi kilpailuvastaava sekä seuran hallitus. Kilpailuvastaavan 
työt jaettiin Jaana Korpelan ja Jukka Uusisalon kesken. Jaana Korpela vastasi raviradan kisojen 
järjestämisestä ja Jukka Uusisalo ratsastuskoulu Zilpalla järjestettävien kisojen järjestämisestä. 
Kilpailujen järjestämiseen osallistui suuri joukko seuran talkootyöntekijöitä, joiden työ on 
ensiarvoisen tärkeää.  

Covid-19-pandemia varjosti kilpailutoimintaa erittäin paljon. Kilpailutoiminta oli 
keskeytetty kokonaan 1.3.2021 - 12.4.2021 SRL:n päätöksellä. Neljät kisat keväällä 
peruttiin pandemian takia ja muissakin kisoissa noudettiin erikoisjärjestelyjä kulloinkin 
voimassa olevien suositusten ja viranomaismääräysten mukaisesti. Myös alkuvuodesta 
euroopassa levinnyt hevosten herpes-virus-epidemia vaikutti kilpailutoimintaan Suomessa. 

Raviradan kisat järjestettiin yhteistyössä Pinomäki Royality Riding Club Ry:n kanssa ja 
raviradalla järjestettiin 3.7.2021 alue-estekisat ja 14.8 aluetason koulukisat. 

Covid-19-pandemia vaikutti kisojen lähtijämääriin myös muutenkin kuin peruuntuneiden 
kisojen muodossa vielä voimakkaammin kuin vuonna 2020. Vuonna kisoissa oli lähtijöitä 
yhteensä 260 ja laskua viime vuoteen 2020 oli 39% (427 lähtöä). Tähän laskuun tuleekin 
kiinnittää huomiota myös seuran talouden näkökulmasta. 

Esteratsastuksessa seura järjesti kisoja seuraavasti  
22.06.2021 seurataso 
03.07.2021  seura- ja aluetaso, Porin ravirata 
27.11.2021 seurataso, seuramestaruudet 

Kouluratsastuksessa seura järjesti kisoja seuraavasti 
15.05.2021 seurataso 
14.08.2021 seura- ja aluetaso Raviradalla 
16.10.2021 seurataso, seuramestaruudet 

Seura hankki materiaalit toisiin kouluradan aitoihin. Toiset aidat tehtiin talkootyönä ja ne on 
tarkoitettu varsinaisesti harjoituskäyttöön, mutta aidat olivat myös käytössä raviradan 
koulukisoissa.  
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SEURAN JÄSENTEN KILPAILUTOIMINTA 

Seuran jäsenistä kilpailuluvan lunasti 53 ratsastajaa. Seuratason kilpailuluvan lunasti 21 
ratsastajaa, aluetason kilpailuluvan 19 ratsastajaa. Kansallisen A-tason lunasti 11 ratsastajaa 
sekä yksi kansainvälinen A-lupa. Myös kilpailupien määrässä jäätiin hieman jälkeen vuoden 
2020 määristä, (62). Pudotusta tapahtui seura- ja aluelupien määrässä mutta kansallisten lupien 
kasvoi ilahduttavasti.  

SRL Lounais-Suomen ratsastuskouluoppilaiden aluemestaruuskisoissa Emilia Koivisto ja 
Revers sijoittuivat hienosti prossille poniratsastajien estemestaruudesta kilpailtaessa. 

SRL:n Lounais-Suomen aluranking kisassa sijoittui kouluratsastuksessa Eveliina Rautava 
senioreiden sarjassa 6. sijalle. 

Seura järjesti myös omat seuramestaruuskilpailut, joissa sijoituttiin seuraavasti: 
Esteratsastus 50cm 
1. Saaga Rosenlöv / Peikkopoika 
2. Siiri Katajamäki / Raina 
3. Noomi Haapaniemi / Jedijan Ruut 58 W 

Esteratsastus 70cm 
1. Anna Kuusinen / Pin Rock's Stella d'Oro 
2. Linnea Nordqvist / Camelot 
3. Aada Rahoma / Tetedori 

Esteratsastus 90cm  
1. Lotta Virtanen / Edisson 
 
Kouluratsastus Helppo C 
1. Linnea Nordqvist / Camelot  
2. Saaga Rosenlöv / Peikkopoika 
3. Jukka Uusisalo / Tetedori 
 
Kouluratsastus Helppo B 
1. Heidi Kömi / Laakson Miisa 
2. Elisa Lepistö / Dopings 
3. Sanna Seppä / Hepuli-Heikki 
 
Kouluratsastus Helppo A 
1. Eveliina Rautava / Iron Man 
2. Heidi Kömi / Dopings 
3. Anniina Ketola / Narvik 
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VALMENNUSTOIMINTA 

5.-6.2.2021 järjestettiin kouluratsastus rataharjoitukset drive-in tyyppisesti. Käytössä oli 
Ratsastuskoulu Zilpan maneesissa pitkäkoulurata (A-rata) kisakauteen valmistautuvien 
kilpailijoiden käytössä.  

21.2.2021 järjestettiin perushoitomerkin suoritustilaisuus, mutta covid-19-pandemian vuoksi 
kevätpuolelle ei järjestty muita koulutuksia ja valmennuksia. 

Seura järjesti vuonna 02.10.2021 valmennusleiripäivän junioreille Salla Alarautalahden 
ohjaamana.  

Vuonna 2021 valmennus- ja kilpailutukikäytäntöä muutettiin verotukseen liittyvien 
käytäntöjen vuoksi. Kansallisen tason kilpailuluvat maksettiin edelleen tällä tasolla 
kilpaileville. Kaikille aluetasolla edustaneille kilpailijoille seura lahjoitti lahjakortin 
Ratsastatustarvike Nurmelle. Lisäksi alueranking pisteitä keränneet sekä tuntiratsastajien 
mestaruuskisoissa menestyneet saivat tavarapalkinnon. 

KOULUTUSTOIMINTA 

Ada Tyni osallistui 17.4.2021 turvallisuuspäällikkökoulutukseen. 

RETKET 

Covid-19-pandemiasta johtuen seura ei järjestänyt yhteisiä retkiä. 

MUUT TAPAHTUMAT JA LUENNOT 

13.2.2021 SRL, Sääntökoulutus 
17.3.2021  SRL Lounais-Suomi kevättapaaminen 
14.4.2021 SRL, Sääntökoulutus 
25.4.2021  SRL, Kevätkokous 
21.8.2021 Unelmien liikuntapäivä 
23.9.2021 SRL Lounais-Suomi seuratapaaminen 
20.11.2021  SRL  Ratsastusfoorumi 
21.11.2021 SRL Syyskokous. 
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MUU TOIMINTA 

Seuran juniorit hoitivat läpi vuoden, neljänä päivänä viikossa, yhteistyössä Ratsastuskoulu 
Zilpan kanssa miniponitalutuksia, joissa koulutetut seuran juniorit opastavat miniponi-
ratsastajia hevosen hoidossa, hevosen kuntoon laitossa ja taluttavat aloittelevia 
lapsiratsastajia puolen tunnin ratsastuksessa.  

Seura oli mukana myös Porin kaupungin liikuntatoimen järjestämässä Unelmien 
liikuntapäivä tapahtumassa. Eri urheiluseurat järjestivät nuorille tapahtumia ja näihin 
tapahtumiin arvottiin nuoria mukaan. Lu-Sar järjesti päivän yhdessä ratsatuskoulu Zilpan 
kanssa ja 21.8.2021 kolme nuorta pääsi viettämään unelmien liikuntapäivän hevosten 
parissa.  

VARAINHANKINTA 

Seuran varainhankinta koostui pääasiassa jäsenmaksuista, kisamaksuista.  
Sponsorituloilla katettiin kisojen luokkapalkintoja. Vaikka kilpailutoiminta oli 
pysähdyksissä lähes kolmasosan vuodesta, seuran talous pysyi kuitenkin vakaana ja 
tilikauden tulos päätyi ylijäämäiseksi. 
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YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TUKIJAT 

Porin kaupunki 
Suomen ratsastajainliitto SRL 
SRL Lounais-Suomen aluejaosto 
Ratsastuskoulu Zilpa  
If Vahinkovakuutus Oyj 
Veikko Lehti Oy 
Länsinostot Oy 
Ratsastusvaruste Nurmi  
Riding Sport 
Porin Ravit Oy 
Satakunnan alueen Hevojalostusyhdistys ry 
Sallan Kotitalli 
Jouheva.net 
Paratiisin taimitarha Oy 
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