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Organisaatio 

Lakeuden Ratsastajat ry kuuluu Suomen Ratsastajainliittoon. Lakeuden Ratsastajissa 

korkeinta päätösvaltaa käyttävät seuran varsinaiset kokoukset, kevätkokous ja syyskokous. 

Syyskokous valitsee johtokunnan, jonka toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan 

tammikuun alusta. Johtokuntaan valitaan syyskokouksessa 15-vuotta täyttäneiden jäsenten 

keskuudesta 4-6 jäsentä erovuoroisten tilalle. Johtokuntaan tulee kuulua puheenjohtajan 

lisäksi 6-10 jäsentä.  

 

Johtokunta esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi seuran talousarvion ja 

toimintasuunnitelman. Kevätkokous käsittelee seuran tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan noin kahdeksan-kaksitoista (8-12) kertaa vuodessa. 

Seuran tavoitteena on olla houkutteleva ja kiinnostava seura, missä saavutettu jäsenmäärä 

pysyy. Seura pyrkii olemaan avoin ja helposti lähestyttävissä. Seura haluaa olla aktiivisesti 

näkyvillä ja huolehtia hyvin jäsenistään. Toimintaa ohjaa Lakeuden Ratsastajien 

toimintalinja. 

 

Toimintamuodot 

Seuran toimintamuodot ovat harrastus-, juniori-, kilpailu- ja valmennustoiminta, lajeina este-, 

koulu- ja kenttäratsastus, sekä lännenratsastus. Harrastus- sekä kilpailutoiminta 

valmennuksineen on seurassa aktiivista niin seniori- kuin juniori-ikäisten keskuudessa. 

Muuta junioritoimintaa pyritään elvyttämään järjestämällä mm. heppakerhoja junnuikäisille 

sekä suunnittelemalla muuta toimintaa kuten keppihevosharrastusta. 

 

Rahoitus 

Seura rahoittaa toimintaansa pääasiassa kilpailuja ja tapahtumia järjestämällä. Osa tuloista 

tulee myös kilpailujen kanttiinista. Lisäksi rahoitusta saadaan jäsenmaksuista, joiden 

suuruudesta syyskokous päättää. 

Vuonna 2020 on saatu liikuntaseurojen toiminta-avustusta Seinäjoen kaupungilta 1100 

euroa. Tukea haetaan myös vuonna 2021. Seinäjoen kaupungilta on mahdollisuus hakea 



myös kohdeavustusta, jonka hakemista harkitaan. Vuoden 2020 lopussa haetaan myös 

seuratukea. 

 

Tärkeitä rahoittajia ovat myös yritykset, jotka mm. sponsoroivat seuran järjestämiä kilpailuja 

ja tapahtumia. Sponsorisopimuksia pyritään tekemään myös tulevalle kaudelle. Yritykset 

saavat näkyvyyttä seuran nettisivuilla ja tapahtumissa. 

 

Omaisuus 

Seura omistaa estekaluston ja kahdet pitkän radan kouluratsastusaidat, josta suurinta osaa 

säilytetään vuonna 2014 hankitussa kalusto-trailerissa. Seura omistaa myös sähkökaapelit,  

(6 kpl á 20 m), kaiuttimet (2 kpl), sekä työmaakeskuksen sähkön jakelua varten. Osa 

kalustosta on Seinäjoen Raviradalla merikontissa. Estekalusto ei ole tällä hetkellä riittävä 

aluetason kisoihin. Lisäksi seura omistaa mm. kaksi kannettavaa tietokonetta, yhden 

monitoimilaitteen, yhden tulostimen, kuulutuslaitteet, kännykän, iZetlle-maksupäätteen sekä 

kanttiiniin tarvittavaa irtaimistoa (rasvakeittimet 2 kpl, 2 pannun Moccamaster-kahvinkeitin, 

sähkögrilli, mikro, kanttiiniteltta, astioita, puutarhapöytiä ja -tuoleja). 

 

 

Tiedotus 

Seuran tiedotus hoidetaan pääasiassa seuran nettisivujen kautta http://larat.sporttisaitti.com, 

seuran Facebook- ja Instagram-tilien kautta, sekä postituslistalla oleville henkilöille 

sähköpostitse. Johtokunta pitää aktiivisesti yhteyttä omien Facebook-sivujen ja WhatsApp-

sovelluksen välityksellä. Lisäksi johtokunta tiedottaa kokouspäätöksistään nettisivuilla. 

 

Johtokunta pyrkii olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteistyötallien ja jäsenten 

kanssa, sekä kuulemaan erilaiset toiveet ja palautteet ja reagoimaan niihin. Palautetta ja 

kehittämisideoita voi antaa seuran nettisivujen kautta tai olemalla suoraan yhteydessä 

johtokunnan jäseniin. Palautteet käsitellään aina johtokunnan kokouksissa. Vuonna 2020 

seuran johtokunta järjesti seurakyselyn, jossa kartoitettiin jäsenten toiveita seuran 

tulevaisuuden toimintaan liittyen. 

 

Seuralla on oma rekisteriseloste, jonka mukaisesti jäsenten sekä kilpailijoiden henkilötietoja 

käsitellään. Rekisteriseloste on luettavissa seuran nettisivuilla. 

 

 

Toimintapisteet 

Seuralla on toimintaa lähinnä Ratsastuskoulu Cavallossa ja Siirilän Ratsastuskeskuksessa. 

Lisäksi seuran edustamia ratsukoita on useilla alueen yksityistalleilla. Varsinainen toiminta 

keskittyy kuitenkin edellä mainittuihin kahteen talliin, joiden tiloissa järjestetään kilpailuja 

sekä valmennuksia. Näillä yhteistyötalleilla ratsastaa suuri osa seuran jäsenistä. 

Yhteistyökumppaneiden kanssa pohditaan jatkuvasti uusia yhteistyökuvioita. 

 

Koulutus ja kouluttautuminen 

Jäsenet osallistuvat Pohjanmaan aluejaoston ja Suomen Ratsastajainliiton järjestämiin 

toimihenkilö- ja muihin koulutuksiin. Jäsenetuihin kuuluu, että seura tukee jäsentensä 

toimihenkilökoulutuksia ja lisenssimaksuja edellyttäen, että jäsen osallistuu koulutustaan 

vastaaviin tehtäviin seuran järjestämissä kilpailuissa. Tuen saaminen edellyttää sen 

hakemista kirjallisesti johtokunnalta. 

http://larat.sporttisaitti.com/


 

Tarpeen mukaan pyritään järjestämään tai mahdollistamaan jäsenen osallistuminen mm. 

sääntökoulutuksiin ja kilpailulupakoulutuksiin. Kannustetaan jäseniä osallistumaan erilaisiin 

toimihenkilökoulutuksiin. 

 

Kilpailut ja valmennukset 

Koronavirukseen liittyvien kokoontumisrajoitusten ja muiden asiaan liittyvien ohjeistusten 

nopeiden muutosten takia vuoden 2021 kilpailukalenterin suunnittelu painottuu 

harjoituskilpailujen sekä pienryhmissä tapahtuvien valmennusten ja luentojen 

järjestämiseen. Suunnitelmissa on järjestää vuoden 2020 peruuntuneet kouluratsastuksen 

seuramestaruudet keväällä 2021, ja saman vuoden seuran este- ja koulumestaruuskilpailut 

harjoitustasolla syksyllä 2021. Tämän lisäksi voidaan järjestää muita harjoituskilpailuja sekä 

yhdet aluekilpailut harkinnan ja mahdollisuuksien mukaan. 

 

Seura tukee ja kannustaa valmentautuvia ja kilpailevia jäseniään resurssien ja taloudellisen 

tilanteen mukaan. Tavoitteena on saada yhä useampia uusia ratsastajia valmennusten piiriin 

ja niiden kautta myös kilpakentille. 

 

Seuran jäsenillä on mahdollisuus hakea valmennustukea. Seuran tuki jäsentä kohden oli 

max. 50 euroa vuonna 2020. Tulevan kauden valmennustuen suuruus määritellään 

taloudellisen tilanteen mukaan alkuvuodesta. Valmennustuen maksun perusteena on 

tavoitteellinen harrastaminen. 

 

Kaudella 2020 seura on järjestänyt myös omaa valmennusta jäsenilleen. Valmentajana on 

toiminut Kari Nevala. Kaudella 2021 seuran tavoitteena on järjestää entistä 

monipuolisemmin valmennuksia seuran jäsenten ehdottamien toiveiden mukaisesti, mm. 

este- ja kouluratsastuksessa sekä ohjasajossa. 

 

Muu toiminta 

Seura pyrkii kehittämään hanketta, jonka tavoitteena on järjestää mahdollisuus 

maastoratsastuksen turvalliseen harrastamiseen Seinäjoen alueella. 

 

Seura pyrkii järjestämään bussikyydityksen Tampereen Hevosmessuille keväällä 2021 mikäli 

messut järjestetään. Lisäksi voidaan järjestää ryhmämatkoja tai ryhmälippuja hevosalan 

tapahtumiin seuran jäsenistön toiveiden ja vallitsevan koronatilanteen mukaan. 

 

Hankinnat 

Seura myy jäsenilleen jäsentuotteita; seuran logolla varustettuja takkeja, paitoja, pipoja, 

tuubihuiveja, kasseja ja mahdollisesti myös muita tekstiilejä. Vuonna 2020 tehtiin 

ensimmäisen kerran Hööks Seinäjoen kanssa yhteistyötä seuravaatteiden osalta, ja 

tulevaisuudessa painatuskulut ovat Hööksin kautta edullisempia seuralle kun 

aloituskustannusta ei tule. Seura harkitsee esimerkiksi seuraillan järjestämistä yhteistyössä 

Hööksin kanssa. 


