
Lakeuden Ratsastajat Ry

Toimintakertomus 2020

Seuran tarkoitus
”Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa
seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja
terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen kilpailuja, koulutusta, valmennus- ja
harjoitustoimintaa, nuorisotoimintaa, tiedotus- ja suhdetoimintaa, valistus- ja
kasvatustoimintaa, kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan
kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.” (seuran
säännöt)

Lakeuden Ratsastajien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, palkattua henkilökuntaa ei
ole. Seura järjestää kilpailuja ja muuta toimintaa talkootyöllä. Seura on Suomen
Ratsastajainliitto ry:n (SRL) jäsen, joka puolestaan on jäsenenä Suomen
Olympiakomiteassa. Seura noudattaa kattojärjestönsä sääntöjä ja määräyksiä. Seura ja sen
jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.



Yleistä
Lakeuden Ratsastajiin kuului kaudella 2020 239 jäsentä (Kauden 2020 alussa 202 jäsentä,
joista juniorijäseniä 98 ja senioreita 104). Kautena 2020 Lakeuden Ratsastajat on toteuttanut
säännöissä kerrottua tarkoitustaan mahdollisuuksien mukaan. Jäsenten on ollut mahdollista
harrastaa koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista huolimatta ratsastusta niin yksityis- kuin
yhteistyötalleilla, valmentautua alueen tasokkaiden valmentajien opeissa sekä kilpailla
seuratasolta kv-tasolle asti. Lisäksi jäsenet ovat voineet osallistua seuratoimintaan mm.
järjestämällä kilpailuja, osallistumalla muuhun toimintaan tai nauttimalla jäseneduista.

Vuosi 2020 yleinen kooste

Vuosi 2020 oli myös ratsastuksessa ja siihen liittyvässä järjestötyössä poikkeuksellinen.
Koronaviruksen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset aiheuttivat myös Lakeuden Ratsastajien
toimintaan useita poikkeuksia ja valitettavasti myös tapahtumien peruutuksia. Seura joutui
perumaan jo suunnitelluista tapahtumista mm. huhtikuulle 2020 aikataulutetut aluetason
esteratsastuskilpailut, syksyllä seuramestaruudet sekä koulu- että esteratsastuksen osalta ja
seuran pikkujoulut. Toimintaa ja tapahtumia pyrittiin kuitenkin järjestämään mahdollisuuksien
mukaan, terveysviranomaisten antamien ohjeistusten puitteissa.

Talkootyö on edelleen kriittisen tärkeää seuratyölle, rajoituksista huolimatta. Kilpailuja ei
voida järjestää ilman talkootyötä. Lakeuden Ratsastajat on yleishyödyllinen urheiluseura,
jolla ei ole palkattua henkilökuntaa, vaan kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.
Kilpailujen suunnittelu ja järjestäminen alkaa jo monia viikkoja ennen varsinaista
kilpailupäivää. Valitettavasti nykypäivänä talkootyöläisiä on vaikea löytää ja saada
sitoutumaan tehtäviinsä. Että kilpailut toteutuvat, on johtokunnan jäsenten sitoutettava itse
itsensä kilpailupäivän talkootyöhön.



Johtokunta
Lakeuden Ratsastajissa korkeinta päätösvaltaa käyttävät seuran varsinaiset kokoukset,
kevätkokous ja syyskokous. Syyskokous valitsee johtokunnan, jonka toimikausi alkaa
syyskokousta seuraavan tammikuun alusta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi
6-10 jäsentä. Johtokunta esittää syyskokouksen hyväksyttäväksi seuran talousarvion ja
toimintasuunnitelman. Kevätkokous käsittelee seuran tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen. Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan noin 8-12 kertaa vuodessa.

Johtokuntaan kuului kaudella 2020:
Sylva Hautamäki - Puheenjohtaja
Anne Kivimäki – Varapuheenjohtaja
Johanna Eväsoja - Sihteeri (johtokunnan ulkopuolella), Ratsastuskoulu Cavallon
yhteyshenkilö
Meeri Tekoniemi - Rahastonhoitaja (johtokunnan ulkopuolella)
Tiia Husa – Jäsensihteeri (johtokunnan ulkopuolella)
Annu Niemi – Valmennusvastaava, Siirilän Ratsastuskeskuksen yhteyshenkilö
Jarkko Hakkola – Tekniikkavastaava
Satu Tikkaoja – kanttiinivastaava
Sirpa Ruotsala – kanttiinivastaava
Jonna Leppäharju
Ilona Mäki
Liisa Lähdesmäki
Kaisu Marttila

Kevätkokous järjestettiin 26.5.2020 ja syyskokous 5.12.2020.
Kaudella 2020 johtokunta tiedotti tulevista kokouksista seuran nettisivuilla ja lisäksi
(sähköpostiviestimiseen luvan antaneille) jäsenille sähköpostitse lähetetyissä
jäsenkirjeissä. Myös päätöksien yhteenvedoista tiedotettiin eri kanavien kautta (Facebook,
Instagram, nettisivut, sähköpostitse lähetetyt jäsenkirjeet).

Kilpailut
Kaudella 2020 järjestettiin seuraavat kilpailut:

1.3.2020 harjoitustason
esteratsastuskilpailut

Siirilän Ratsastuskeskuksessa

Luokka 1. puomi / ristikko / 40cm / 50cm arv.
A0.0

Luokka 2. 60cm / 70cm / 80cm arv.
367.1(A2/A2)

Luokka 3. 80cm tai isompi arv.
367.1(A2/A2)

Kilpailussa ratsastettiin yhteensä 101 starttia.



Aluetason esteratsastuskilpailut ja Pohjanmaan aluemestaruudet esteratsastuksessa
13.9.2020 Seinäjoen Raviradalla

Lk 1 70 cm (seurataso), arv. A.0.0.
Lk 2 Prix de Hööks 80 cm, arv. 367.1(A2/A2).
Lk 3 Prix de EP:n hinauspalvelu 90 cm, arv. 367.1(A2/A2)
Lk 4 Suomenhevosten aluemestaruus 95 cm, arv. AM5
Lk 5A Poniratsastajien aluemestaruus 100 cm, arv. AM5
Lk 5B Prix de Siirilän Tila, Nuortenhevosten aluemestaruus 100 cm, arv. AM5
Lk 5C Prix de Stark 100 cm, arv. A.2.0
Lk 6A Prix de K-Supermarket Ilmajoki, Junioriratsastajien aluemestaruus 110 cm, arv. AM5
Lk 6B Prix de AR-Kukka 110 cm, arv. A.2.0
Lk 7 Senioriratsastajien aluemestaruus 115 cm arv. AM5
Lk 8 Prix de Seinäjoen kaupunki/ Liikuntatoimi 120 cm, arv. 367.1(A2/A2)

Kilpailuissa ratsastettiin yhteensä 214 starttia.

Muu toiminta



Siirilän Ratsastuskeskuksessa järjestettiin
Koulurataharjoitus 10.2.2020

Ohjelmavaihtoehtoina olivat seuraavat
kouluratsastusohjelmat:

Helppo C EB Special 2015
Helppo B:3 2019
Helppo B:5 2020
Helpon luokan kouluratsastusohjelma 2017

Kilpailussa ratsastettiin yhteensä 16 starttia. Tuomarina toimi Ella Renko.

Seura järjesti myös estevalmennuksia Siirilän ratsastuskeskuksessa pitkin vuotta, yhteensä
7 kertaa. Valmentajana toimi Kari Nevala.

20.5.2020 seuran kevätkokous järjestettiin poikkeusolosuhteista johtuen etäkokouksena
Teams-sovelluksen avulla. Kokoukseen osallistui 7 seuran jäsentä, joista 6 toimii
johtokunnassa.

Syyskokous järjestettiin 5.12.2020 niin ikään etäyhteyden kautta. Syyskokouksessa
oli paikalla yhteensä 13 jäsentä, joista äänioikeutettuja oli 12.

Toimipisteet
Seuralla oli kaudella 2020 toimintaa Siirilän Ratsastuskeskuksessa rataharjoitusten ja
harjoitusestekilpailujen muodossa. Ratsastuskoulu Cavalloon suunnitellut harjoitustason
kouluratsastuksen seuramestaruudet jouduttiin perumaan. Syksyllä seura järjesti aluetason
kilpailut Seinäjoen Raviradan hiekkakentällä. Yhteistyötalleilla käy ratsastamassa suuri osa
seuran jäsenistä. Em. ratsastustallien tiloissa järjestetään myös kilpailujen lisäksi
valmennuksia ja muita ratsastusaiheisia tapahtumia. Seuran jäsenillä on myös omia talleja
ympäri Etelä-Pohjanmaata.

Rahoitus ja omaisuus
Seura rahoitti toimintaansa pääasiassa kilpailuja järjestämällä. Osa tuloista tuli myös
kilpailujen kanttiinista. Lisäksi rahoitusta saatiin jäsenmaksuista. Vuonna 2020 saatiin
liikuntaseurojen toiminta-avustusta Seinäjoen kaupungilta 1100 euroa. Tärkeitä rahoittajia
olivat myös yritykset, jotka ovat mm. sponsoroineet seuran järjestämiä kilpailuja.

Seura omistaa estekaluston ja kahdet kouluratsastusaidat, joista suurinta osaa säilytetään
vuonna 2014 hankitussa kalustotrailerissa. Osa kalustosta on Seinäjoen Raviradalla
kontissa.

Seura omistaa myös mm. kaksi kannettavaa tietokonetta, yhden monitoimilaitteen, yhden
tulostimen, iZettle-maksupäätteen, kuulutuslaitteet sekä kännykän. Näiden lisäksi seuralla
on omistuksessaan kanttiinitarvikkeita (keittiövälineitä, kahden pannun Mocca-master
–kahvinkeitin, sähkögrilli, keittolevy, 2 rasvakeitintä) ja 3 infrapunalämmitintä.



Tiedotus
Seuran tiedotus hoidettiin pääasiassa seuran nettisivujen kautta
(http://larat.sporttisaitti.com) sekä Lakeuden Ratsastajat ry:n facebook- ja Instagram -tilien
kautta. Tiedotusta hoidettiin myös yhteistyötallien vastaavien henkilöiden kautta ilmoitusten
ja kutsujen muodossa tallien ilmoitustauluilla. Tämän lisäksi vuoden alusta otettiin käyttöön
sähköpostitse lähetettävä jäsenkirje, johon on koottu lähikuukausien ajankohtaisia
tapahtumia ja muuta infoa seuran toiminnasta. Näitä kirjeitä lähetettiin vuoden aikana
yhteensä 3 kappaletta. Sähköpostiviestimiseen luvan antaneita jäseniä on yli 100.

Valmennukset
Seura tukee jäsentensä
tavoitteellista valmentautumista
sekä koulu- että
esteratsastuksessa. Vuonna
2020 jäsenillä oli mahdollisuus
hakea valmennustukea
yhteensä 50 euron edestä.
Lisäksi seura on järjestänyt
valmennuksia Siirilän
Ratsastuskeskuksen tiloissa ja
kustantanut näistä seuran
jäsenilleen valmentajan
matkakulujen osuuden.

Seura järjesti kaudella 2020 yhteensä 7 valmennusta Siirilän Ratsastuskeskuksessa.
Valmentajana toimi Kari Nevala. Valmennuksiin osallistui kaikkiaan 14 jäsentä, joista moni
säännöllisesti.

Mestaruudet ja palkitut
Moni Lakeuden Ratsastajien jäsenistä kilpaili useista peruuntuneista kilpailuista huolimatta
menestyksekkäästi myös kaudella 2020. Vuosittain seura palkitsee ja muistaa menestyneitä
jäseniään sekä kiittää ja kannustaa aktiivisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita.

Seuran este- ja koulumestaruudet vuodelta 2020 jouduttiin valitettavasti perumaan
koronarajoitusten takia. Seura kuitenkin toivoo pystyvänsä järjestämään peruuntuneet
seuramestaruudet keväällä 2021.

Vuonna 2020 seuraavia jäseniä muistettiin menestyksen johdosta:

Menestynein ratsastaja: Katariina Ala-Äijälä
Vuoden seniori: Anni Tyni
Vuoden juniori: Erika Koivisto
Vuoden poniratsastaja: Rita Vaarala



Vuoden tulokas: Miia Kallio
Ilmarin kannu: Annu Niemi
Vuoden hevosenhoitaja: Emily Koivisto
Vuoden seura-aktiivi:Kirsi Koivisto

Lämmin kiitos seuran aktiiviselle talkooväelle!

Muut palkitut:
Suomenmestaruusmitalit
Alueiden välinen kouluratsastuksen joukkuemestaruuspronssi: Rita Vaarala - Snow Princess
Suomenpienhevosten mestaruudet, juniorit: kultaa Katariina Ala-Äijälä - Ludwig Wäst

Pohjanmaan aluemestaruudet
Ponien koulualuemestaruuskulta Rita Vaarala - Snow Princess
Ponien ja nuorten hevosten yhdistetty kenttäaluemestaruushopea Rita Vaarala - Tseerium
Koulujoukkuemestaruuspronssi, joukkuueessa ratsastivat:
Taina Mansikkamäki - Sirun Oliver, Rita Vaarala - Snow Princess, Katariina Ala-Äijälä -
Ludwig Wäst; Joukkuejohtaja Helena Ala-Äijälä

Pohjanmaan alueen tuntiratsastajien mestaruus
Aikuismestaruushopea Tiia Rajala - Nelilyn Alegria

Renessin - Viron estemestaruus 2020
Armassin ja Saarassin Kyvyt Esiin -finaalissa

Yhteistyötallit Ratsastuskoulu Cavallo ja Siirilän Ratsastuskeskus


