
Jäsenkyselyn tulokset
Esittely syyskokouksessa 28.11.2019



Yleistä

• Mänra teki jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa jäsenistön 
toiveita ja näkemyksiä siitä, miten seuratoimintaa voitaisiin kehittää ja 
miten jäsenet haluaisivat siihen myös osallistua. 

• Kysely oli esillä seuran nettisivuilla ja siitä tiedotettiin Facebook-
ryhmässä ja se jaettiin seuran jäsenille sähköpostitse. Kysely oli 
avoinna 18.10 – 1.11.2019.

• Kyselyyn vastasi 49 jäsentä ja vastausprosentti oli 36,8%



• Alle 15-vuotiaista vastasi 29,1 %
• 15-18-vuotiaista vastasi 50 %
• 19-25-vuotiaista vastasi 15,8 %
• Yli 25-vuotiaista vastasi 40,6 %

Kyselyn vastaus% ikäryhmittäin 
koko jäsenkunnasta











Tuleeko sinulle jotain muita tapahtumia tai 
kilpailuita mieleen, joita toivoisit järjestettävän?

• Koulukilpailuja voisi olla enemmän

• Kenties enemmän rataharkkatyyppisiä tilaisuuksia, joissa voisi mitata 
osaamistaan ilman kilpailua.

• Pääsiäispäivä! Silloin voisi etsiä munia piilotetuista paikoista, ja ehkä 
jotain leikkimielistä kisailua hevosen kanssa. 

• Apassionataan yhteisretki







Mitä jäsenetuja toivoisit seuralta saavasi?

• Kilpailut
• Avustamista kilpailuissa mm. lähtö- ja osallistumismaksuissa.
• Sponsorointitukea ja varainhankintaa kansalliseen kilpailutoimintaan. 
• Srl:n valmentautumispolkumateriaalin hyödyntämistä
• Ulkopuolisen valmentajan valmennuksia ja luentoja

• Muuta
• Eritasoisten ratsastajien huomioimista seuran toiminnassa
• Alennuksia (esim. hevostapahtumat, messut). ”Myös alennus seuran järjestämiin maksullisiin 

tapahtumiin on hyvä, ja kannustaa liittymään seuraan”
• yhteiskuljetuksia, trailerin lainausmahdollisuuden
• Seuravaatteita pidetään kivoina, mutta toivotaan myös vähintään esim. t-paita (tai pipo), 

jonka seura maksaisi kokonaan
• Laajasti jäsenkuntaa kattavia etuja. ”Seuravaatteista saatu alennus (+ brodeeraus) oli 

mielestäni hyvä esimerkki jäsenedusta!” 



Mitä muuta toivoisit seuratoiminnalta tai 
miten sitä pitäisi mielestäsi kehittää?
• Yhtenäisempää toimintaa seuralta (kehittynyt kokoajan). Asioista päätetään yhdessä ja uusia 

hankintoja pyritään toteuttamaan.

• Pohdintaa miten seura ja talli voisivat olla enemmän "yhtä”
• jäsenille tietoa kuka järjestää ja mitä ja miksi... Siis seura vai talli vai molemmat.

• Pienellä paikkakunnalla yhä tiiviimpi yhteistyö muiden seurojen kanssa on tärkeää! 

• Avoimempaa toimintaa ja seuraetuja jäsenille. 

• Joitakin jäsenetuja/vastinetta jäsenmaksulle myös vaikka ei ratsastaisi Mäntsälän 
Ratsastuskoululla!

• Ratsastusseuran oma ”edustusryhmä”, johon haetaan joka vuosi esim. tulosten perusteella ja 
seura voisi osallistua vaikka ulkopuolisten valmennusten/kilpailuiden maksuihin näille ratsukoille. 

• Kuukausittain ilmestyvä uutiskirje (email) jäsenille, joka sisältäisi mm. ajankohtaisia uutisia 
seuralta, tapahtumailmoituksia (kilpailut/koulutukset), tallilla tapahtuu - osio tms.  > uutiskirjeen 
tilaajien kesken arvottaisiin myös erilaisia tuotepalkintoja tai esim. ratsastuslahjakortti MänRalle.

• Toivottiin mahdollisuutta nähdä ratsastustuntien tuntikalenteri etukäteen ja seuran edistävän sen 
käyttöönottoa, vaikkakin sen käyttöönotto on ensisijaisesti talliyrittäjän päätös. Esim. Hopoti.



Yhteenvetoa ja jatkotoimia

• Vastanneista jäsenistä puolet harrastavat ratsastusta harrastusmielessä ja puolet myös 
kilpailemalla ainakin silloin tällöin. 
• Tämä tulee ottaa huomioon seurakehittämisessä ja tarjota MänRan vision mukaisesti jäsenille tasapuolisesti 

tapahtumia ja jäsenetuja.

• Erilaisiin tapahtumiin osallistuttaisiin erittäin mielellään.
• Vuonna 2020 järjestetään retki ratsastustapahtumaan, pidetään kevättalkoot, järjestetään asiantuntijaluento 

ja pikkujoulut. Myös ulkopuolista valmennusta pyritään järjestämään.

• Talkoisiin olisi halukkaita joko varmasti tai lähes varmasti tapahtumasta riippuen 62-82% 
vastaajista. 
• Tämä mahdollistaisi tapahtumien järjestämisen, sillä etenkin kilpailujen järjestäminen ei onnistu ilman 

tekijöitä.

• Varainhankintaan osallistuminen olisi kohtuullisen myönteistä (varmasti/lähes varmasti 59%). 
• Tämä antaisi paremmat taloudelliset mahdollisuudet järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja/tai tarjota muita 

jäsenetuja.

• Kyselyn vastauksista tuli myös ilmi, että MänRan ja ratsastuskouluyrittäjän toiminnan eroja ei 
ymmärretä tai ne menevät sekaisin. Toivottiin esim.  ”Kausikorttien hintojen alennusta”
• Toiminnan eroja ja toisaalta yhteistyötä on avattu mm. Toimintalinjaan. Toiminnan selkeyteen tullaan 

kiinnittämään jatkossa huomiota. 



Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Yhteistyössä on voimaa


