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1. YLEISTÄ 

Mäntsälän Ratsastajat ry:n tarkoituksena on lajin seuratoiminnan ja ratsastusurheilun edis-
täminen niin, että mahdollisimman monella lapsella, nuorella ja aikuisella on tilaisuus saada 
ratsastuksesta iloa harrastuksena, kuntoliikuntana ja urheiluna sekä harraste- että kilpailu-
tasolla. Tavoitteemme on lisätä jäsentemme hevosmiestietoa ja -taitoa ja samalla edistää 
hevosten yleistä hyvinvointia, hoitoa ja kohtelua. Seuratoiminnan tavoitteena on olla avoin, 
yhteisöllinen ja yhteistyöhakuinen. 

Vuonna 2020 seuran päätavoitteena on kehittää seuratoimintaa MänRan Toimintalinjan mu-
kaisesti. 

2. LIIKETOIMINTA JA TILAT 

Mäntsälän kunta on vuokrannut Liljendalin tilan Mäntsälän Ratsastajat ry:lle ratsastuskoulu-
toimintaa varten. MänRa omistaa tilalla olevat rakennukset. MänRa on vuokrannut tilan ja 
rakennukset edelleen Mäntsälän Ratsutila Oy:lle, joka harjoittaa tilalla itsenäistä ratsastus-
koulutoimintaa. Talousrakennuksesta Mänra on vuokrannut yhden huoneen A.Flexie:lle ke-
honhuoltopalveluiden tuottamista varten. Vuokratuloilla ylläpidetään tilan rakennuksia ja ke-
hitetään ratsastusalueita.  

Vuonna 2020 tilan kunnostuksen pääasiallinen kohde on sähköjärjestelmien tarkastus ja 
tarvittava remontti. Rakennuksille tehdään niiden vuosittainen tarkastus ja tarvittaessa ryh-
dytään välttämättömimpiin korjaustoimenpiteisiin. Pienemmät kunnostustarpeet suunnitel-
laan yhdessä ratsastuskouluyrittäjän kanssa. Ulkokentän laajennuksesta ja pohjan sekä ai-
tojen uusimisesta tehdään suunnitelma, joka sisältää myös aikataulun ja rahoitussuunnitel-
man.  

3. SEURATOIMINTA JA JÄSENISTÖ 

Seuratoimintaa rahoitetaan jäsenmaksuista, kilpailutoiminnasta ja erilaisten tapahtumien 
myyntituloista saatavilla tuloilla.  
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Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenmaksut ovat seuraavat: 

Jäsenyyslaji SRL:n jäsenmaksu 
€ 

MänRan                 
jäsenmaksu € 

Jäsenmaksu        
yhteensä € 

Seniori 54 13 67 

Juniori 47 10 57 

Perhejäsen seniori 27 10 37 

Perhejäsen juniori 23,50 8,50 32 

Kannatusjäsen 0 22 22 

Pyrimme tekemään Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenyyden houkuttelevaksi ja lisäämään 
seuran yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Järjestämme retken ratsastustapahtumaan, pi-
dämme kevättalkoot ennen kisakauden alkua, järjestämme asiantuntijaluennon sekä pikku-
joulut. Tarjoamme myös jäsenistölle mahdollisuuden tilata seuravaatetta alennettuun hin-
taan ja seuran kustantamin brodeerauksin. Panostamme talkootyön houkuttelevuuteen 
sekä osallistujien viihtymiseen tapahtumissamme.  

4. TALOUS 

Seuratoiminnan tulot koostuvat jäsenmaksuista, kilpailutoiminnasta ja erilaisten tapahtu-
mien myyntituloista. Seuratoiminnan tulot käytetään seuratoimintaan. Seuratoiminnan ku-
luja vuonna 2020 ovat mm. yhteiskuljetus ratsastustapahtumaan, tarjoilut kevättalkoissa ja 
pikkujouluissa, asiantuntijan luentopalkkio ja seuravaatteiden brodeeraukset.  

Liiketoiminnan tulot koostuvat Liljendalin tilan vuokratuloista ja mainosten myyntituloista ja 
ne käytetään rakennusten kunnon ylläpitämiseen ja käyttöarvon lisäämiseen. Suurin me-
noerä vuonna 2020 tulee olemaan Liljendalin tilan kokonaisvaltainen sähköremontti. Seuran 
vuonna 2018 ottamaa maneesin kunnostuslainaa lyhennetään edelleen suunnitelman mu-
kaisesti. 

5. KOULUTUS JA VALMENNUS 

Mäntsälän Ratsutila Oy vastaa ratsastuskoulun tuntiopetuksesta ja ratsastuskoulun oppilai-
den valmennuksesta. Seura ja ratsastuskouluyrittäjä voivat järjestää ulkopuolisten valmen-
tajien valmennuksia yhdessä tai erikseen. Vuonna 2020 pyritään järjestämään joko kerta-
luonteista tai useammin toistuvaa ulkopuolisen valmentajan valmennusta. 

6. KILPAILUTOIMINTA 

Kilpailut ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tapahtumia ja niiden avulla taataan taloudelliset 
resurssit seuran toiminnalle. Kilpailuja voidaan järjestää vain talkoovoimin. Tavoitteena on 
järjestää 1-tason1) kilpailuja 3-5 kertaa vuoden aikana ja ne ovat avoimia myös muiden seu-
rojen jäsenille.  

Seuramestaruuskilpailut järjestetään syksyn viimeisissä kisoissa poniratsukoille, junioreille 
ja senioreille sekä koulu- että esteratsastuksessa. Riitta Westerholmin lahjoittama Tunis-
pokaali jatkaa kiertopalkintona kouluratsastuksen junioriseuramestarille ja Anna-Maija Melli-
nin lahjoittama Majuri-pytty esteratsastuksen junioriseuramestarille. 
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Vuoden lopussa MänRan hallitus pyytää kilpailevia jäseniä ilmoittamaan kisatuloksensa ja 
valitsee näiden joukosta vuoden 2020 juniorin ja seniorin, jotka palkitaan kevätkokouksessa 
2021. 

3-5 tasolla1) kilpailevia tuetaan kilpailulupamaksuissa. Uutena toimintana tuetaan aluemes-
taruuskisoihin osallistuvaa ratsastusseurajoukkuetta sekä este- että kouluratsastuksessa. 

1) Kotimaan kilpailujärjestelmässä siirrytään vuoden 2020 aikana viisiportaisesta (1-5) järjestelmästä kolmen tason järjestelmään: kan-

sallinen-, alue- ja seurakilpailu. Lähde: SRL:n toimintasuunnitelma 2020, luku 4.6 

7. TIEDOTUS 

Seuran jäsenet saavat ajantasaista tietoa seuran toiminnasta monelta eri kanavalta. Viralli-
set tiedotuskanavat ovat Mäntsälän Ratsastajat ry:n internet-sivut ja sähköpostitse toimitet-
tavat jäsenkirjeet. Tiedottamisen tukena toimivat myös Facebook-ryhmä, Instagram ja tallin 
ilmoitustaulu. Kilpailutulokset julkaistaan seuran nettisivuilla ja Kipassa.  

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


