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Seuran arvot ja eettiset linjaukset 

• Hevosten hyvinvointi on tärkeää ja sitä halutaan vaalia ja kehittää yhdessä hevosmiestaitojen 

kanssa. Tallikulttuuri on kaikkia ihmisiä ja hevosia arvostavaa. 

• Haluamme tarjota elämyksiä hevosten kanssa tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti riippumatta siitä, 

onko jäsen tavoitteellinen kilpailija, omaksi ilokseen ratsastava tai muuten vain hevosista kiin-

nostunut.  

• Toiminta on avointa ja mahdolliset ongelmatilanteet ratkaistaan mielellään jo ennen niiden syn-

tymistä.  

• Yhteistyö talliyrittäjän kanssa on aktiivista ja avointa. 

 

Toiminnan tavoitteet 

• Seuran tarkoituksena on lajin harrastustoiminnan ja ratsastusurheilun edistäminen niin, että 

mahdollisimman monella lapsella, nuorella ja aikuisella on tilaisuus saada ratsastuksesta iloa 

harrastuksena, kuntoliikuntana, seuratoimintana ja urheiluna sekä harraste- että kilpailutasolla. 

Tämän toteuttamiseksi seura  

o järjestää erilaisia tapahtumia sekä jäsenilleen että muille kiinnostuneille. 

o tiedottaa seuran talkoista ja kutsuu jäseniä mukaan toimimaan yhdessä 

o järjestää eri tasoisia kilpailutapahtumia 

o tukee vaativammalla tasolla kilpailevia jäseniä  

• Tavoitteena on lisätä jäsenten hevosmiestietoa ja -taitoa ja samalla edistää hevosten yleistä hy-

vinvointia, hoitoa ja kohtelua. Tämän toteuttamiseksi seura yhdessä ratsastuskouluyrittäjän 

kanssa 

o järjestää hevosmiestietoa lisääviä koulutuksia 

o järjestää hevosmiestaitoja mittaavia tapahtumia (merkkisuoritukset)  

• Tavoitteena on lisätä ratsastuksen arvostusta kasvavana liikuntamuotona. Tämän toteutta-

miseksi seura 

o tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan avoimesti 

o etsii yhteistyökumppaneita ja sponsoreita mukaan toimintaan 

 

MänRa on avoin ja elinvoimainen seura, joka huomioi tasapuolisesti 

kaikenikäiset ja eri tavalla ratsastuksesta ja hevosista kiinnostuneet jäsenet. 
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Käytännön toiminta ja periaatteet 

• Mäntsälän Ratsastajat ry on perustettu vuonna 1978. Mäntsälän kunta on vuokrannut seuralle 

Liljendalin tilan ratsastuskoulutoimintaa varten. Seura vuokraa tilaa edelleen ratsastuskou-

luyrittäjälle. Seura on Suomen Ratsastajainliiton jäsenseura.  

• Seura on rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa ohjaa yhdistyslaki, MänRan säännöt, toiminta-

linja, toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

• Seuran toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, kilpailu- ja tapahtumatuloilla, mainostuloilla sekä 

Liljendalin tilan vuokratuloilla. 

• Tilan vuokratuloilla korjataan ja ylläpidetään tilan rakennuksia ja kehitetään ratsastusalueita 

sekä tiloja erilaisia toimintoja varten.  

• Seura järjestää koulutuksia, kilpailuja, merkkisuorituksia ja tapahtumia kaikille tasapuolisesti 

riippumatta siitä kilpaileeko jäsen vai onko harrastaja. 

• Seuran tapahtumat järjestetään talkoovoimin. Seuran jäseniä kutsutaan aktiivisesti mukaan sekä 

järjestämään että osallistumaan tapahtumiin.  

• Seuran kilpailut järjestetään talkoovoimin. Kilpailuita järjestetään sekä tavoitteellisille kisaa-

jille että harrastajille ja aloittelijoille. 

• Seuraa edustavien ratsukoiden kisatuloksia halutaan näkyviin myös muiden seurojen järjestä-

mistä kilpailuista. 

• Yhdistys kokoontuu sääntömääräiseen kevät- ja syyskokoukseen. Syyskokouksessa valitaan 

puheenjohtaja ja hallituksen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle, hyväksytään talousarvio ja toi-

mintasuunnitelma. Kevätkokouksessa hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä pääte-

tään edellisen vuoden hallituksen vastuuvapaudesta. 

• Hallitus ja kisatoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. Hallitus toteuttaa seuran toimintasuunni-

telmaa ja jäsenistön päätöksiä. Hallituksen päätöksistä tiedotetaan kokousten jälkeen seuran 

nettisivuilla ja Facebook-sivuilla.  

 

Organisaatio ja vastuut 

Hallituksen puheenjohtaja  

Hallituksen puheenjohtaja johtaa yhdistystä ja sen hallitusta. Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja hoi-

taa suhteita yhdistyksestä ulospäin. Puheenjohtaja valvoo taloutta, valmistelee ja kutsuu koolle halli-

tuksen kokoukset, hoitaa edunvalvontaa sekä tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Hän 

toimii yhteyshenkilönä tilan ratsastuskouluyrittäjälle. 

 

Varapuheenjohtaja  

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kun varsinainen hallituksen puheenjohtaja on estynyt. Vara-

puheenjohtaja on ajan tasalla yhdistyksen asioista ja hän edustaa yhdistystä yhdessä puheenjohtajan 

kanssa.  

 

Sihteeri  

Sihteeri laatii kokouskutsut/esityslistat yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja pitää kokouksista pöytä-

kirjaa. Sihteeri laatii myös yhdistyksen kevät- ja syyskokousten esityslistat ja lähettää kutsut jäsenis-

tölle sähköpostitse. Sihteeri tekee toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnokset. Sihteeri antaa 

viranomaisille, SRL:lle ja sen aluejaostolle tarvittavat tiedot ja ilmoitukset. Sihteeri huolehtii edellä 

mainittujen asiakirjojen asianmukaisesta arkistoinnista. 
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Jäsensihteeri  

Jäsensihteeri hallinnoi jäsenrekisteriä ja lisenssejä.  

 

Rahastonhoitaja  

Rahastonhoitaja valvoo ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä ja huolehtii kirjanpidosta yhdessä tilitoi-

miston kanssa. Hän laatii talousarvioehdotukset ja valvoo hyväksytyn talousarvion toteutumista. Hän 

huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta, sen esittelystä hallitukselle allekirjoitettavaksi sekä tilintar-

kastajien lausunnon saamisesta. Vuosikokouksissa rahastonhoitaja esittelee kokoukselle sekä talouseh-

dotuksen että tilinpäätöksen.  

 

Tiedottaja 

Tiedottaja vastaa seuran viestinnällisistä tehtävistä. Hän huolehtii seuran sisäisestä tiedottamisesta ja 

tiedottaa aktiivisesti seuran asioista mm. nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja Instagramissa sekä huoleh-

tii näiden sivujen päivittämisestä niin, että ne ovat ajan tasalla. Tiedottaja huolehtii myös ulkoisesta 

viestinnästä laatien esim. lehdistöaineistot kilpailuista ja muista yhteisesti sovittavista asioista. Tehtä-

viin kuuluu yhteydenpito tiedotusvälineisiin ja SRL:n aluejaostoon. Lisäksi tiedottaja laatii tarvittaessa 

seuran tarvitsemat muut tiedotusaineistot esim. esitteet. 

 

Kilpailutoimikunta 

Hallituksen lisäksi seurassa toimii tarvittaessa erillinen kilpailutoimikunta. Kilpailutoimikunta voi 

koostua joko kokonaan tai osittain hallituksen jäsenistä. Kilpailutoimikunta hoitaa kilpailuihin liittyviä 

tehtäviä, joita ovat mm. kilpailusihteeri, tulospalvelu, ratavastaava, kuuluttaja, talkootyöläisten organi-

sointi, kilpailupalkintojen hankinta, kilpailukanslia ja puffetin hoito. 

 

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja  

Puh. 041 758 0147 

pj(at)mantsalanratsastajat.com 

 

Seuran sähköposti: mantsalan.ratsastajat(at)gmail.com 

Nettisivut: www.mantsalanratsastajat.com 

Facebook-ryhmä: @Mäntsälän Ratsastajat ry 

Instagram: mantsalanratsastajat 

 

Toimintalinjan vahvistaminen ja päivittäminen  

• Toimintalinjaluonnos lähetetään jäsenistölle kevätkokouksen kutsun liitteenä ja esitellään ke-

vätkokouksessa 28.3.2019.  

• Kesän jälkeen jäsenistölle lähetetään kysely seuran toimintaan liittyen ja tarvittaessa kyselyn 

tulosten perusteella toimintalinjaa täydennetään. Täydennetty ja hallituksen hyväksymä toimin-

talinja esitellään syyskokouksessa 2019. 

• Toimintalinja on voimassa kolme vuotta kerrallaan ja tänä aikana siihen tehdään vain tarvitta-

vat päivitykset esim. Yhteystiedot-kohtaan. Muulta osin toimintalinja päivitetään seuraavan 

kerran vuonna 2022 ellei siihen sitä ennen ole pakottavaa syytä. 

• Toimintalinja on jäsenistön saatavilla seuran nettisivuilla. 

 

http://www.mantsalanratsastajat.com/

