
  

                   MÄNTSÄLÄN RATSASTAJAT RY 
 

                                         TOIMINTAKERTOMUS  2018 
 
 
 
 
 
 
YLEISTÄ Vuosi 2018 oli Mäntsälän Ratsastajat ry:n 40. toimintavuosi.  
 
JÄSENISTÖ Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenmäärä oli vuoden lopussa 151, joista junioreita oli 

62, senioreita 86 ja kannatusjäseniä oli 3. Uusia jäseniä liittyi 31 ja jäseniä erosi 
41. Jäsenmaksun maksamatta jättämisen takia SRL erotti 22 jäsentä.  

 
TILAT JA TARVIKKEET Kiinteistön vuokralaisena jatkoi koko vuoden Mäntsälän Ratsutila Oy vastaten rat-

sastuskoulutoiminnasta. Uusi vuokralainen A.Flexie vuokrasi 1.9.2018 alkaen yh-
den huoneen asuinrakennuksesta tarjoten hieronta- ja kehonhuoltopalveluja. 

 
 Inspecta Oy tarkisti maneesin 5/2016 ja totesi tarkastusraportissaan, etteivät ma-

neesin seinä- ja kattorakenteet täytä MRL:n (Maankäyttö ja rakennuslaki) mukaisia 
vaatimuksia rakennuksen turvallisuudesta ja terveellisyydestä. 11/2016 valmistui 
Inspecta Oy:n suunnitelma tarvittavista korjauksista. Rakennusoikeus maneesin 
tukirakenteiden korjaamiseen saatiin 11/2017 ja rakennuslupapäätös 1/2018. Kor-
jausurakan teki Finnrautech Oy huhtikuun alussa 2018. Maneesi oli korjauksen ai-
kana käyttökiellossa viikon ajan. Lopputarkastus oli 9.4. 

  
Elokuussa korjattiin maneesin ratsastusalueen sisälaudoituksen ala-osat ja lisättiin 
niihin tukirakenteita, laudoitettiin etuosan ”lattia” ja rakennettiin esteille telineet. Li-
säksi korjattiin ovet sekä tuuletusritilät. Urakan teki Finnrautech Oy. 
 
Maneesin pohjan arvioimiseen pyydettiin apua SRL:n ratsastuskenttien rakennus-
konsultilta Ismo Lätiltä, joka kävi arvioimassa maneesin pohjan maaliskuun 2018 
lopussa. Elokuussa Finnrautech aloitti poistamaan ylimääräistä maneesihiekkaa ja 
tyhjennyksen edetessä projekti osoittautui olevan odotettua suurempi ja vaativam-
pi. Tässä vaiheessa päätettiin uudistaa pohja Immi Lätin valvonnassa ja pohjan 
kunnostus tehtiin Lätin ohjeiden mukaisesti ja rakennustyöt tehtiin hänen valvon-
nassaan. Kaikki vanha hiekka poistettiin, pohja uusittiin kantavasta kerroksesta asti 
kivimurskeella ja kiilakerrokseen laitettiin kivituhkaa ja päällimmäiseksi ratsastus-
hiekkaa 10 cm. Pohjan teki Maxi-Kaivin Oy. Samassa yhteydessä siistittiin manee-
sin ulkoreunusta ja takaosaa sekä avattiin takana oleva oja. 
 
Yhdessä ratsastuskouluyrittäjän ja talkooväen kanssa purettiin vanha lahonnut ra-
tapölkkykatsomo ja ratapölkyt toimitettiin kaatopaikan ongelmajätteisiin. Lisäksi 
siistittiin maneesin sisäpuolta, ulkokentän ja maneesin ympäristöä sekä etukontista 
poistettiin tarpeettomia tavaroita. Asuinrakennuksen saniteettitiloja kunnostettiin ja 
ulko-oven yläpuolelle asennettiin lumiesteet. Yrittäjän rakentamaan loimien kuiva-
tushuoneeseen hankittiin lämpöpumppu. Ratsastuskentälle ja pihalle lisättiin valoja 
ja uusittiin roska-astia. Sähköliittymä vahvistettiin. 
 
Ratsastuskouluyrittäjä hankki uuden estekaluston ratsastuskoulun ja kisojen käyt-
töön ja seura hankki uudet kouluaidat ratsastuskoulun ja kisojen käyttöön. 
 

TALOUS Mäntsälän Ratsastajat ry:n seuratoiminnan tuotot koostuivat jäsenmaksuista 1 
417€, kisojen lähtömaksuista 4 565 €, buffettituotoista 941 € ja vanhojen kouluaito-
jen myynnistä, yhteensä 7 223 €. Liiketoiminnan tuotot koostuivat pääosin vuokra-
tuloista, yhteensä 17 377 €. Tuotot olivat yhteensä 24 600 € 
 
Seuratoiminnan kulut olivat yhteensä 2 856 €, jotka koostuvat tuomari-, palkinto-, 
kuulutuslaitevuokra-, puffettihankinta- ja atk-kuluista sekä juhlavuoden luennosta. 
Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 21 294 €, sisältäen uudet kouluaidat, kiinteis-
tön korjauskustannukset, kirjanpidon, vakuutukset, kiinteistöverot, maanvuokran ja 
SRL:n jäsenmaksun sekä suurimpana poistot (vanhat talli-lantala-maneesi ja uusi 
maneesin perusparannus), 14 800 €. Kulut olivat yhteensä 24 150 €. 
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Vuodelta 2017 rahaa jäi käyttämättä 22 000 €, mitä säästettiin tulevaan maneesi-
remonttiin. 
 
Toukokuussa 2017 oli haettu 50 000 € kiinnitys kiinteistön vuokraoikeutta ja raken-
nuksia vastaan. Huhtikuussa 2018 nostettiin pankista 18 000 € lainaa maneesin 
tukirakenteiden korjausta varten. Syyskuussa otettiin uusi laina 34 000 €, jolla 
maksettiin ensin vanha laina pois ja lopulla (16 000 €) rahoitettiin maneesin pohjan 
uudistamista. Lainan rahoituskulut 1 164 €. Lainaa jäljellä vuoden 2018 lopussa 
32 400€.  
 
Maneesin tukirakenteiden korjaamiseen käytettiin 16 000€, maneesin muihin kor-
jauksiin 9 000 € ja maneesin pohjan kunnostamiseen 23 000 €, yhteensä 48 000 
€.  
 
Vuoden 2018 tulos on 450 € ja vuoden lopussa tilillä oli rahaa 8 209 €. 

 
KILPAILUTOIMINTA  Vuoden aikana järjestettiin viidet kouluratsastuskilpailut, yhdet estekilpailut ja neljät 

esteharjoituskilpailut. Kisatalkoisiin osallistui runsaasti uusia ahkeria talkoolaisia. 
Syksyn koulukisat ratsastettiin pitkillä radoilla ulkokentällä, mikä lisäsi osallistujien 
määrää yhdessä uusitun maneesin pohjan kanssa. 

 
Ennen maneesiremonttia järjestettiin neljä koulukisaa, joista yksi peruttiin vähäisen 
osanottajamäärän vuoksi. Startteja oli 64. Remontin jälkeen järjestetyissä 2 kisas-
sa oli 97 starttia. Yhteensä koulukisoissa oli 161 lähtöä, joista MänRalaisia oli 52.  
Neljässä esteharjoituskisassa oli 79 lähtöä ja estekisoissa 26, joista MänRalaisia 
oli 12. 

 
  Kevätkokouksessa palkittiin Vuoden juniorina 2017 Elina Heinänen. Syyskokouk-

sessa palkittiin seuramestarit 2018. Kouluratsastuksen juniorimestari Jenna Huovi-
nen sai TUNIS-kiertopokaalin ja seniorimestarina palkittiin Johanna Hannula. Este-
ratsastuksen juniorimestari Iita Perttilä sai MAJURI-kiertopalkinnon. Esteratsastuk-
sen seniorimestaruus jäi jakamatta vähäisen osanottajamäärän vuoksi, mutta mes-
taruusluokan voitti Kia Koskinen. 
 
Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenet ovat edustaneet seuraa menestyksekkäästi 
myös muiden seurojen järjestämissä kilpailuissa sekä ratsastuskouluoppilaiden 
mestaruuskisoissa. 

 
TILAISUUDET Hallitus osallistui ratsastuskoulun järjestämiin pikkujouluihin. 2.12.2018 vietettiin 

40-v. juhlaa Suski Suomelan Mind Riders esityksen ja lounaan merkeissä.  
 
TIEDOTUSTOIMINTA Seuran nettisivut uudistettiin 30.8.2018 ja samalla otettiin käyttöön Janita Vuoren 

suunnittelema uusi logo. Tallin seinälle kiinnitettiin seuran oma ilmoitustaulu ja syk-
syn aikana valmistui myös seuran esite.  

 
Seuran sisäinen tiedotus hoidettiin jäsenpostituksilla sähköpostin kautta. Muuhun 
tiedottamiseen käytettiin seuran nettisivuja www.mantsalanratsastajat.com  ja 
Mäntsälän Ratsastajat ry -Facebook-ryhmää. Kilpailukutsut julkaistiin myös SRL:n 
KIPA-kilpailupalvelussa. 

 
HALLINTO  Mäntsälän Ratsastajat ry:n hallituksen kokoonpano ja tehtäväjako: 
 
 1.1 – 18.6.2018 

Maarit Kaukua-Vertanen puheenjohtaja 
Mervi Iivonen sihteeri, jäsensihteeri 
Emmi-Lotta Iivonen  varapuheenjohtaja, kilpailuvastaava  
Carita Vähäkangas  rahastonhoitaja 
Nina Nikkinen  jäsen  
Tuula Salokangas jäsen 
Janita Vuori  tiedotus, viestintä ja nettisivut  
 

http://www.mantsalanratsastajat.com/
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19.6 – 31.12.2018 
Maarit Kaukua-Vertanen puheenjohtaja 
Nina Nikkinen  sihteeri, jäsensihteeri 
Tuula Salokangas varapuheenjohtaja, kilpailuvastaava  
Carita Vähäkangas  rahastonhoitaja  
Emmi-Lotta Iivonen jäsen 
Mervi Iivonen  jäsen 
Janita Vuori  jäsen 
 
Lisäksi ajalle 3.8 – 31.12.2018 Minna Koivisto kutsuttiin hoitamaan tiedotusta, vies-
tintää ja nettisivuja (hallituksen ulkopuolelta).  
 
Toiminnantarkastajina toimivat Sini Perttilä ja Kimmo Perttilä. 

   
Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Päätöksiä tehtiin myös sähköisten jär-
jestelmien kautta. 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3 ja syyskokous 8.11.  
  

 
 
  
 

Mäntsälässä 29.3.2019 
 Mäntsälän Ratsastajat ry 
 Hallitus 
 


