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1. YLEISTÄ 

Mäntsälän Ratsastajat ry:n 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. Tavoitteemme on lisätä jäsentemme hevosmiestietoa ja -
taitoa ja samalla edistää hevosten yleistä hyvinvointia, hoitoa ja kohtelua sekä ratsastuksen 
arvostusta kasvavana liikuntamuotona. 

Ratsastuskoulutoimintaa varten seuran hallinnassa oleva Liljendalin tila on vuokrattu Mänt-
sälän Ratsutila Oy:lle.  

Päätavoitteenamme vuonna 2019 on kehittää seuran toimintaa seuran jäsenten toiveiden 
pohjalta. Päivitämme Mäntsälän Ratsastajat ry:n toimintalinjan vuoden 2019 aikana. 

2. TILAT JA TARVIKKEET 

Pidämme huolta vuonna 2018 peruskorjatusta ja pohjaltaan uusitusta maneesista. Keväällä 
2019 teemme suunnitelman ulkokentän laajennuksesta, pohjan uusinnasta sekä uusista 
aidoista sekä teemme sille aikataulun ja rahoitussuunnitelman tuleville vuosille. 

Tarkistamme kiinteistön tilan ja mahdolliset kunnostustarpeet yhdessä ratsastuskouluyrittä-
jän kanssa. Käynnistämme talon tallinpuoleisen päädyn kunnostamisen kerhohuoneeksi 
yhdessä ratsastuskouluyrittäjän kanssa sekä seuran että ratsastuskouluyrittäjän käyttöön. 
Tarkistamme vanhan estekaluston kunnon kisoissa hyödynnettäviksi lisärakenteiksi. 

3. HARRASTUSTOIMINTA JA JÄSENISTÖ 

Pyrimme tekemään Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenyyden houkuttelevaksi sekä ratsastus-
koulun oppilaille, että muiden tallien ratsastajille. Järjestämme sääntökoulutusta, kilpailujen 
järjestämiskoulutusta sekä jäsenistöämme kiinnostavia luentoja. Panostamme talkootyön 
houkuttelevuuteen sekä osallistujien viihtymiseen tapahtumissamme. Talvella 2019 teemme 
SRL:n "Oman seuran analyysi"-kyselyn jäsenillemme toimintamme kehittämiseksi jäsen-
temme toiveiden mukaiseksi. 

 

 



 

Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenmaksu on senioreilta 65 € ja junioreilta 55 €. Perhejäsen-
maksu on senioreilta 35 € ja junioreilta 30 € silloin, kun Hippos-lehteä ei haluta. Mikäli SRL 
nostaa jäsenmaksuaan, nostaa MänRa jäsenmaksuaan vastaavalla summalla. Käytössä on 
myös kannatusjäsenmaksu 20 €, johon ei sisälly SRL:n jäsenetuja. Seuraa edustavien kil-
pailijoiden on oltava seuran varsinaisia jäseniä.  

4. TALOUS 

Seuran tulot koostuvat Liljendalin tilan vuokratuloista, jäsenmaksuista, kilpailutoiminnasta, 
mainosten myyntituloista ja erilaisista tapahtumista.  

5. KOULUTUS JA VALMENNUS 

Mäntsälän Ratsutila Oy vastaa ratsastuskoulun tuntiopetuksesta ja valmennuksesta.  

6. KILPAILUTOIMINTA 

Kilpailut ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tapahtumia ja niiden avulla taataan taloudelliset 
resurssit seuran koko toiminnalle. Pyrimme löytämään seuralle uusia tapoja järjestää kisoja, 
valmennuksia ja tapahtumia tavoitteenamme houkutella lisää osallistujia ratsastustapahtu-
miimme. 

1-tason kilpailuja järjestämme noin 4-6 kertaa vuoden aikana ja ne ovat avoimia myös mui-
den seurojen jäsenille.  

Seuramestaruuskilpailut järjestetään junioreille ja senioreille koulu- ja esteratsastuksessa. 
Alle 12-vuotiaat kilpailevat minimestaruuksista. Riitta Westerholmin lahjoittama Tunis-po-
kaali jatkaa kiertopalkintona seuran parhaalle juniorikouluratsastajalle ja Anna-Maija Melli-
nin lahjoittama Majuri-pytty seuran parhaalle junioriesteratsastajalle. Vuoden juniori ja se-
niori palkitaan kevätkokouksessa. Uutena toimintana käynnistämme MänRa Cup:in vuoden 
2019 aikana. 

7. TIEDOTUS 

Seuran jäsenet saavat ajantasaista tietoa tapahtumista Mäntsälän Ratsastajat ry:n ja Mänt-
sälän ratsastuskoulun internet-sivuilta ja Facebook-sivuilta, tallin ilmoitustaululta sekä jä-
senkirjeestä, joka lähetetään sähköpostilla. Kilpailutulokset julkaistaan seuran nettisivuilla ja 
Kipassa.  

Valtakunnallisesta tiedottamisesta vastaa Suomen Ratsastajainliiton internet-sivut ja Hip-
pos-lehti. 


