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Arvot ja eettiset linjaukset 

• Hevosten hyvinvointi on meille tärkeää, jonka vuoksi haluamme kehittää hevosmiestaito-

jamme. Tallikulttuurimme on kaikkia ihmisiä ja hevosia arvostavaa. 

• Haluamme tarjota elämyksiä hevosharrastuksen kanssa tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti riippu-

matta siitä, onko jäsen tavoitteellinen kilpailija, omaksi ilokseen ratsastava tai muuten vain he-

vosista kiinnostunut.  

• Seuran toiminta on avointa ja mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan jo ennen nii-

den syntymistä.  

• Yhteistyö Liljendalin tilalla vuokralla olevan ratsastuskouluyrittäjän kanssa on aktiivista ja 

avointa. 

Toiminnan tavoitteet 

• Seuran tarkoituksena on lajin seuratoiminnan ja ratsastusurheilun edistäminen niin, että mah-

dollisimman monella lapsella, nuorella ja aikuisella on tilaisuus saada ratsastuksesta iloa har-

rastuksena, kuntoliikuntana ja urheiluna sekä harraste- että kilpailutasolla. Tämän toteutta-

miseksi seura  

o järjestää erilaisia tapahtumia sekä jäsenilleen että muille kiinnostuneille 

o järjestää eri tasoisia koulu- ja esteratsastuskilpailuja 

o tukee vaativammalla tasolla kilpailevia jäseniä  

• Seuran tavoitteena on lisätä jäsenten hevosmiestietoa ja -taitoa ja samalla edistää hevosten 

yleistä hyvinvointia, hoitoa ja kohtelua. Tämän toteuttamiseksi seura yhdessä ratsastuskou-

luyrittäjän kanssa 

o järjestää hevosmiestietoa lisääviä koulutuksia 

o järjestää hevosmiestaitoja mittaavia tapahtumia (merkkisuoritukset)  

• Seuratoiminnan tavoitteena on olla avoin, yhteisöllinen ja yhteistyöhakuinen. Tämän toteutta-

miseksi seura 

o tiedottaa seuran toiminnasta aktiivisesti 

o kutsuu jäseniä mukaan toimintaan ja toimimaan yhdessä (mm. hallitustyö, talkoot) 

o on avoin yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa (esim. alueen muut seurat) 

 

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 (MänRa) on perustettu vuonna 1978. Seura on Suomen Ratsastajain-

liiton jäsenseura.  

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

mintalinja, toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

• Seura kokoontuu sääntömääräiseen kaikille jäsenille tarkoitettuun syys- ja kevätkokouk-

seen. Syyskokouksen osallistujat valitsevat vuosittain puheenjohtajan sekä uudet hallituksen 

jäsenet erovuoroisten tilalle, hyväksyvät talousarvion ja toimintasuunnitelman. Kevätkokouk-

sen osallistujat hyväksyvät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättävät edellisen vuo-

den hallituksen vastuuvapaudesta. 

• Syyskokouksen valitsema seuran hallitus toteuttaa seuran toimintasuunnitelmaa ja jäsenistön 

päätöksiä käytettävissä olevan talousarvion mukaisesti. Hallituksen päätöksistä tiedotetaan ko-

kousten jälkeen seuran nettisivuilla ja Facebook-ryhmässä. Hallitus kokoontuu tarpeen mu-

kaan. 

• Hallituksen lisäksi seurassa toimii kilpailutoimikunta. Kilpailutoimikunta on avoin kaikille 18-

vuotta täyttäneille seuran jäsenille. Kilpailutoimikunta toimii hallituksen alaisena yksikkönä. 
 

Seuralla on sekä seuratoimintaa että liiketoimintaa: 

 

• Seuratoiminta rahoitetaan ensisijaisesti jäsenmaksuilla, kilpailulähtömaksuilla ja muilla tapah-

tumatuloilla. 

• 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 3-5 tasolla edustavia ratsukoita tuetaan kilpailulisenssimaksuissa sekä aluejoukkuekil-

pailujen kisamaksuissa. 

 

• Liiketoiminnan tulot koostuvat mainostuloista sekä Liljendalin tilan vuokratuloista. Mäntsälän 

kunta on vuokrannut Liljendalin tilan seuralle ratsastuskoulutoiminnan järjestämistä varten. 

Seura omistaa tilalla olevat rakennukset. Seura on antanut tilan ja rakennukset vuokralle rat-

sastuskouluyrittäjälle, joka omistaa kaikki hevoset ja vastaa ratsastuskoulutoiminnasta 

kokonaisuudessaan. Ratsastuskoulu on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ratsastuskoulu. 

• Liiketoiminnan tuloilla korjataan ja ylläpidetään tilan rakennuksia ja kehitetään ratsastusalueita 

sekä tiloja erilaisia toimintoja varten. Seuralla on oikeus käyttää tiloja mm. ratsastustapahtu-

miin ja kokouksiin. 

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. 
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Varapuheenjohtaja  

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana silloin, kun varsinainen hallituksen puheenjohtaja on esty-

nyt. Varapuheenjohtaja on ajan tasalla yhdistyksen asioista ja hän edustaa yhdistystä yhdessä puheen-

johtajan kanssa.  

 

Sihteeri  

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

kirjaa. Sihteeri laatii yhdistyksen kevät- ja syyskokousten esityslistat ja lähettää kutsut jäsenistölle säh-

köpostitse. Sihteeri tekee toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnokset yhdessä puheenjohtajan 

kanssa. Sihteeri antaa viranomaisille, SRL:lle ja sen aluejaostolle tarvittavat tiedot. Sihteeri huolehtii 

edellä mainittujen asiakirjojen asianmukaisesta arkistoinnista. 

 

Jäsensihteeri  

Jäsensihteeri hallinnoi jäsenrekisteriä.  

 

Rahastonhoitaja  

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

miston kanssa. Hän laatii talousarvioehdotukset yhdessä puheenjohtajan kanssa ja valvoo hyväksytyn 

talousarvion toteutumista. Hän huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta, tilinpäätöksen esittelystä hal-

litukselle allekirjoittamista varten sekä toiminnantarkastajien lausunnon saamisesta. Rahastonhoitaja 

esittelee syyskokouksessa talousarvioehdotuksen ja kevätkokouksessa tilinpäätöksen.  

 

Tiedottaja 

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

tiedottaa aktiivisesti seuran asioista mm. nettisivuilla, Facebook-ryhmässä ja Instagramissa sekä huo-

lehtii 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 on 

avoin kaikille 18-vuotta täyttäneille seuran jäsenille. Se voi koostua myös joko kokonaan tai osittain 

hallituksen jäsenistä. Kilpailutoimikunta toimii hallituksen alaisena yksikkönä. Kilpailutoimikunta hoi-

taa kilpailuihin liittyviä tehtäviä, joita ovat mm. kilpailusihteeri, tulospalvelu, ratavastaava, kuuluttaja, 

talkootyöläisten organisointi, kilpailupalkintojen hankinta, kilpailukanslia ja puffetin hoito. 

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja  

Puh. 044 982 6907 

pjmanra (at) gmail.com 

 

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

Nettisivut: www.mantsalanratsastajat.com 

Facebook-ryhmä: @Mäntsälän Ratsastajat ry 

Instagram: mantsalanratsastajat 

 

http://www.mantsalanratsastajat.com/
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Toimintalinjan vahvistaminen ja päivittäminen  

• Toimintalinjaluonnos esiteltiin jäsenistölle kevätkokouksessa 28.3.2019.  

• Syksyllä 2019 jäsenistölle lähetettiin kysely seuran toimintaan liittyen ja tulosten perusteella 

toimintalinjaa täydennettiin. Täydennetty ja hallituksen 18.11.2019 hyväksymä toimintalinja 

esiteltiin syyskokouksessa 28.11.2019. 

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

vat tekniset päivitykset esim. Yhteystiedot-kohtaan. Muulta osin toimintalinja päivitetään seu-

raavan kerran vuosille 2023-2025 ellei siihen sitä ennen ole pakottavaa syytä. 

• Toimintalinja on jäsenistön saatavilla seuran nettisivuilla. 

 


