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JOHDANTO  Vuosi 2019 oli Mäntsälän Ratsastajat ry:n 41. toimintavuosi ja se oli hyvin aktiivi-

nen vuosi. Hallitus kokoontui 15 kertaa ja heti alkuvuodesta se uudisti ja selkeytti 
omia hallinnollisia toimintatapojaan, vastuita ja asiakirjahallintoa. Helmikuussa hal-
litus piti kehittämispäivän ja mietti seuran arvoja, eettisiä linjauksia, toiminnan ta-
voitteita ja periaatteita ja kokosi ne seuran yhteiseen Toimintalinjaan vuosille 2020-
2022.  

 
Helmikuussa järjestettiin kaikille avoin sääntökoulutus ja maaliskuussa estekisoihin 
liittyvä informatiivinen luento. Samaan aikaan uudistettiin seuran säännöt hyväksyt-
täväksi kevätkokouksessa. Ennen kisakauden alkua ideoitiin ja toteutettiin myös 
sekä koulu- että estekisojen oma MänRa-cup. Keväällä järjestettiin kahdet kouluki-
sat ja kahdet estekisat. Etenkin koulukisojen osanottajamäärät olivat ilahduttavan 
suuret (lähtöjä 64 ja 43) ja seura sai kisoista hyvää palautetta.  

 
Kevätkauden päätteeksi käynnistettiin vielä seuravaatetilaus ja aloitettiin ratsastus-
koulun toimistorakennuksen ns. päätyhuoneen remontointi yhteiseksi monitoimiti-
laksi. Työtä tehtiin osin hallituksen talkootyönä. 
 
Syksyllä järjestettiin niin ikään kahdet koulukisat ja kahdet estekisat, jotka toimivat 
myös MänRa-cupin osakilpailuina. Syksyn kisoissa osanottajamäärät olivat vähäi-
semmät kuin keväällä, johtuen osittain kisojen runsaasta määrästä samoille päivil-
le. Vuoden alussa käyttöön tullut Tulorekisteri työllisti hallitusta jopa kohtuuttomasti 
kisojen yhteydessä. Ilmoituksia tehtiin yhteensä 104. 
 
Loka-marraskuussa jäsenille lähetettiin jäsenkysely, jonka tarkoituksena oli kartoit-
taa jäsenistön toiveita ja näkemyksiä siitä, miten seuratoimintaa voitaisiin kehittää 
ja miten jäsenet haluaisivat siihen myös osallistua. Tulokset työstettiin ja esiteltiin 
syyskokouksessa marraskuussa. 
 
Seuran taloutta pystyttiin hoitamaan asianmukaisesti. Maneesin korjaukseen otet-
tua lainaa lyhennettiin suunnitelman mukaisesti. Mitään suurempia korjaustoimen-
piteitä kiinteistöllä ei tehty, koska niiden (esim. ulkokenttä) aloittaminen olisi vaati-
nut lisää rahoitusta. Liiketoiminnan tuloja jätettiin tarkoituksellisesti vuonna 2020 to-
teutettavan sähköasennusten korjausten ja uudistamisen rahoittamiseksi. 
 
Seuran jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana 12 jäsenellä. Seuratoimintaa pystyttiin 
elävöittämään olemalla aktiivinen somessa ja tiedottamalla asioista mahdollisim-
man reaaliaikaisesti, kutsumalla jäsenistöä mukaan kisatalkoisiin ja kyselemällä jä-
senten toiveita ja ajatuksia toiminnan kehittämisestä jäsenkyselyllä. Myös yhteinen 
seuravaatetilaus lisäsi yhteisöllisyyttä ja muutoinkin toiminnassa on pyritty vuoro-
vaikutukseen ja jäsenistön kuuntelemiseen. Vuosi päättyi yhteistyössä ratsastus-
kouluyrittäjä Iina Tiitisen kanssa järjestettyihin mukaviin pikkujouluihin ratsastus-
koululla. 
 
Vuoden 2019 toimintaa ja saavutuksia voidaan pitää hyvin onnistuneina. Töitä teh-
tiin paljon, mutta kaikki nyt tehty tukee ja helpottaa seuraavien vuosien tekemistä. 
Jatkossa voidaan entistä enemmän keskittyä varsinaisen seuratoiminnan kehittä-
miseen ja järjestää jäsenkyselyssäkin toivottuja luentoja, koulutuksia, valmennuk-
sia, yhteisiä tapahtumia, kisoja ja retkiä. 
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HALLINTO  Mäntsälän Ratsastajat ry:n hallituksen kokoonpano ja tehtäväjako 
 

Tuula Salokangas puheenjohtaja 
Nina Nikkinen sihteeri, jäsensihteeri 
Minna Koivisto  varapuheenjohtaja, tiedottaja  
Anu Ylä-Pietilä  rahastonhoitaja 
Jenna Huovinen jäsen  
Maarit Kaukua-Vertanen jäsen 
Johanna Hannula jäsen 
Sanna Perttula varajäsen 
Taru Salonen  varajäsen 
 
Lisäksi hallitus nimesi erillisen kilpailutoimikunnan, jonka kokoonkutsujaksi nimet-
tiin Tuula Salokangas ja jäseniksi hallituksen jäsenet. 
 
Heti vuoden alussa selvennettiin hallituksen toimintatapoja, vastuita ja asiakirjahal-
lintoa. Lisäksi hallituksen jäsenet kokoontuivat MänRan toiminnan kehittämispäi-
vään 24.2, jolloin käytiin läpi seuran arvot, eettiset linjaukset, toiminnan tavoitteet ja 
periaatteet. Kehittämispäivän tuotoksena syntynyt Toimintalinjaluonnos 2019-2021 
esiteltiin jäsenistölle seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Toimintalinjaa 
täydennettiin syksyllä järjestetyn jäsenkyselyn pohjalta ja lopullinen Toimintalinja 
2020-2022 esiteltiin syyskokouksessa. 
 

 
 
Kevätkokouksessa uudistettiin seuran säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen 
sääntömallin mukaiseksi. Merkittävimpänä parannuksena oli sääntöjen selkeyttä-
minen, sääntömääräisten kokousten pitoajankohdan laajentaminen ja äänioikeu-
den madaltaminen 16 ikävuoteen entisen täysikäisyyden sijasta. Lisäksi hallituksen 
varajäsenmäärä muutettiin 0-2 varajäsenestä 1-4 varajäseneen ja toiminnantarkas-
tajien määrä kahdesta yhteen. Toiminnantarkastajina toimivat Taina Kajander-
Havukainen ja Katjuska Ahia. 

 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 15 kertaa ja kisatoimikunta viisi kertaa. 
 
Kevätkokous pidettiin Mäntsälän ratsastuskoululla 28.3. ja siihen osallistui 14 jä-
sentä. Sääntömuutoksen vaatima ylimääräinen jäsenkokous pidettiin 26.6. ja osal-
listujia oli 6. Syyskokoukseen osallistui 10 jäsentä ja se pidettiin 28.11. Nämä kaik-
ki sääntömääräiset kokoukset pidettiin Mäntsälän ratsastuskoululla. 
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LIIKETOIMINTA JA TILAT Liljendalin kiinteistön vuokralaisena jatkoi Mäntsälän Ratsutila Oy vastaten ratsas-
tuskoulutoiminnasta. Niin ikään A.Flexie jatkoi vuokralaisena (yksi huone toimisto-
rakennuksesta) tarjoten hieronta- ja kehonhuoltopalveluja. 

 
Mäntsälän kunta lahjoitti 12/2017 
Mäntsälän Ratsastajat ry:lle Liljen-
dalin tilalla olevat toimistorakennuk-
sen, Nukkekodin, Kallen mökin, 
pikkutallin ja ladon. Kiinteistöve-
roilmoituksessa 2019 ilmoitettiin 
näistä myös ne rakennukset, jotka 
siitä olivat puuttuneet. Samalla kiin-
teistöveroilmoitukseen tarkistettiin 
tallin, lantalan ja maneesin pinta-
alat.  

 
 
 
Kiinteistön määräaikainen yleinen palotarkastus tehtiin 7.3. Edellytetyt korjaustoi-
menpiteet tehtiin 31.5 mennessä. Näitä olivat käsisammuttimien tarkistus (hankittiin 
uudet tarkistuksen sijasta), jälkivalaisevien poistumisopasteiden lisääminen, jatko-
johtoasennusten muuttaminen kiinteiksi pistorasioiksi ja pelastuslain mukaisen pe-
lastussuunnitelman laatiminen. Ratsastuskouluyrittäjä laati lisäksi leirien aikaisesta 
majoittumisesta tilapäismajoitusilmoituksen pelastusviranomaisille. 
 
Kevään ja kesän aikana toimistorakennuksen päätyhuone tyhjättiin ja aloitettiin sen 
remontointi. Päätyhuoneen purkutyöt saatiin tehtyä, seinät maalattua ja katto pane-
loitua. Sisäoven aukon puhkaisu ja oven sekä lattian asennus jäi vuodelle 2020. Ti-
lasta on tarkoitus tulla seuran ja yrittäjän yhteiseen käyttöön monitoimitila, jossa 
voidaan järjestää mm. hallituksen kokoukset, sääntömääräiset kokoukset, luentoja, 
yrittäjän kurssit ja koulutukset sekä hyödyntää tilaa kisoissa kilpailukansliana ja 
buffana. 

 
Huhtikuun lopussa ulkokentän reunoilta kaadettiin puita ja risukkoa pois sekä aidan 
lahot laudat uusittiin. Kuivan kevään vuoksi ulkokenttä pölysi aivan liikaa ja sinne 
tuotiin 2 kasettia 0-8 soraharjuhiekkaa estämään kentän pölyämistä. Tällä hiekka-
määrällä pölyäminen väheni, mutta kenttä pehmeni liikaa. Tässä vaiheessa pyydet-
tiin Ratsastajainliiton nimeämä kenttäasiantuntija Ismo Lätti tarkastamaan ulko-
kenttä ja hän suositteli tuomaan siihen 0-2 kivituhkaa 1 cm ja kastelemaan. Työ 
tehtiin Max-Kaivin Oy:n toimesta ennen ensimmäisiä kisoja. Tämän jälkeen kenttä 
toimi erinomaisesti koulukisoissa, mutta jäi liian pehmeäksi estekisoihin. 
 
Ismo Lätin konsultaatiokäynnillä tarkastettiin myös syksyllä 2018 uusittu maneesin 
pohja ja sen todettiin olevan erinomaisessa kunnossa. Pohja ei ole pettänyt mis-
tään, se on tasainen ja pintahiekan kunto ja jousto ovat erinomaiset. 
 
Lätin tarkastuksen yhteydessä saatiin myös kustannusarvio ulkokentän uudistami-
sesta. Uudistamisen, joka sisältäisi kentän pidennyksen, salaojat, pohjan tarkas-
tuksen ja oikaisun, kiilakerroksen ja pintahiekan, kustannusarvio olisi noin 50 000€. 
Toteutuksen kustannusarvio oli sen verran suuri, että toimintasuunnitelmasta poi-
keten hallitus ei vielä tehnyt tarkempaa suunnitelmaa kentän kunnostamiseksi. To-
teutus vaatii lainarahoitusta ja mm. tilan sähkötöiden tarkistus ja saneeraus on vält-
tämätöntä toteuttaa ensin. Joulukuussa hallitus päättikin toteuttaa tilan sähkösa-
neerauksen ja pyytää siitä tarjoukset. Työ tehdään vuoden 2020 aikana. 
 
Toimintasuunnitelmassa mainittua vanhan estekaluston kunnon tarkistusta ei tehty. 
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TALOUS Seuratoiminnan tulot koostuivat jäsenmaksuista 1417 €, kisojen lähtömaksuista 
6570 € sekä puffettin tuloista 320 €. Seuratoiminnan kustannukset muodostuivat 
kilpailuihin liittyvistä menoista, seuravaatteista ja kilpailulisenssimaksujen palau-
tuksista.  

 
Kilpailuihin liittyvät kustannukset koostuivat seuraavista: palkinnot ja ruusukkeet 
1449 €, tuomari- ja toimihenkilökustannukset 933 € sekä radiopuhelimien hankinta 
366 €.  Yhdistys neuvotteli jäsenilleen alennuksen seuratakeista sekä maksoi tak-
keihin tehdyt seuran logon brodeeraukset. Seuratakkien brodeerausten kustannuk-
set olivat yhteensä 1149 €. Kilpailulisenssimaksuja palautettiin hakemuksesta 4 
henkilölle (á 150 €, yhteensä 600 €). Muut seuratoiminnan kustannukset koostuivat 
atk- ja muista hallinnollisista kuluista, jäsenille järjestetyistä koulutuksista ja joulu-
juhlasta. 

  
Seuran liiketoiminnan tulot muodostuivat vuokratuloista, yhteensä 17 319 €. Seu-
ran kiinteistössä olivat vuokralaisina Mäntsälän Ratsutila Oy ja A. Flexie.  

  
Liiketoiminnan kustannukset muodostuivat kiinteistöverosta 1394 €, vakuutusmak-
suista 673 €, hallinnollisista kuluista sekä kiinteistön kunnostuksesta. Kiinteistön 
pienten peruskorjausten lisäksi aloitettiin toimistorakennuksen päätyhuoneen kun-
nostaminen yhteiseksi monitoimitilaksi. Päätyhuoneen kunnostustöihin käytettiin 
1354 € (väliseinien, hyllyjen, suitsitelineiden, sähköjohtojen, patteriputkien ja koo-
lausten purkaminen, katon panelointi, seinien maalaaminen, korvausilmaventtiilin 
uusiminen ja ilmalämpöpumpun asentaminen). Maalit saatiin lahjoituksena maa-
lausyritykseltä. 

  
Vuonna 2018 maneesin korjausta varten nostettua lainaa oli vuoden 2019 alussa 
jäljellä 32 400,64 €. Vuoden lopussa lainan jäljellä oleva määrä oli 26 053,37 €. 
Lainaa lyhennettiin kuukausittain 602,75€ ja lainasta maksettiin korkoa vuoden 
2019 aikana 840 €.  

  
Vuodelta 2019 haluttiin säästää rahaa tulevaan kiinteistön sähkötöiden parantami-
seen, joten vuoden lopussa yhdistyksen tileillä ja käteiskassassa oli rahaa yhteen-
sä 27 884 €. 

  
Vuoden 2019 alussa astui voimaan tulorekisterilaki, jonka nojalla yhdistyksille tuli 
velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin kaikki toimitsijoiden palkkiot sekä kilpailuissa 
annetut palkinnot. Vuoden 2019 aikana yhdistys teki tulorekisteriin kaikkiaan 104 
tuloilmoitusta.  

  
Maaliskuussa yhdistyksen tilitoimisto irtisanoi kirjanpidosta tehdyn sopimuksen, jo-
ten hallitus kilpailutti uuden tilitoimiston. Uusi sopimus solmittiin Tili ja Isännöinti 
Manttaali Oy:n kanssa marraskuussa. 
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SEURATOIMINTA JA JÄSENISTÖ 
 

Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenmää-
rä oli vuoden 2019 lopussa 140, joista 
junioreita oli 47, senioreita 93 ja kan-
natusjäseniä kaksi. Uusia jäseniä 
liittyi vuoden aikana 32 ja jäseniä 
erosi 18. Jäsenmaksun maksamatta 
jättämisen takia SRL erotti kaksi jä-
sentä. Kasvua jäsenmäärään oli siis 
12 jäsenen verran. 

 
 
 
Seuran jäsenetuna olevaa A-kilpailuluvan palautussääntöä selkeytettiin. Seura pa-
lauttaa kilpailulupamaksun jäsenelle D-luvasta ylöspäin, mikäli jäsen on kilpaillut 
ko. tasolla vuoden aikana saaden kaksi hyväksyttyä suoritusta. Vuonna 2019 kil-
pailulupamaksu palautettiin neljälle jäsenelle. 
 
Seuravaatteina hankittiin Hööksin seuravaatemallistosta fleece, kuoritakki ja 
softshelltakki. Jäsenetuna seura maksoi selkäbrodeerauksena seuran logon sekä 
vasempaan rintapieleen jäsenen nimen. Seura sai Hööksiltä vaatteista 20% alen-
nuksen listahinnoista, jolloin myös jäsenet saivat tilauksensa 20% alennuksella. 

 
Mänra teki syksyllä jäsenilleen kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa jäsenistön 
toiveita ja näkemyksiä siitä, miten seuratoimintaa voitaisiin kehittää ja miten jäse-
net haluaisivat siihen myös osallistua. Kysely oli esillä seuran nettisivuilla ja siitä 
tiedotettiin Facebook-ryhmässä ja se jaettiin seuran jäsenille sähköpostitse. Kysely 
oli avoinna 18.10 – 1.11.2019. Kyselyyn vastasi 49 jäsentä ja vastausprosentti oli 
36,8%. Kyselyn tulokset esiteltiin syyskokouksessa ja niitä hyödynnetään seuran 
toiminnassa vuonna 2020. Toiveiden mukaisesti järjestetään retki ratsastustapah-
tumaan, pidetään kevättalkoot, järjestetään asiantuntijaluento ja pikkujoulut. Myös 
ulkopuolista valmennusta pyritään järjestämään.  
 

VIESTINTÄ Seuran jäsenet saivat ajantasaista tietoa seuran toiminnasta monelta eri kanavalta. 
Viralliset tiedotuskanavat olivat Mäntsälän Ratsastajat ry:n internet-sivut 
(www.mantsalanratsastajat.com) ja sähköpostitse toimitettavat tiedotteet. Sähkö-
postitse toimitettiin myös kutsut kevät- ja syyskokouksiin sekä yhdistyksen ylimää-
räiseen kokoukseen, tiedote seuravaatetilauksesta sekä jäsenkysely. Tiedottami-
sen tukena toimi myös Facebook-ryhmä, Instagram-tili ja tallin ilmoitustaulu. Kilpai-
lutulokset julkaistiin seuran nettisivuilla ja Kipassa. Kevään kisoista tehtiin kaksi 
lehtijuttua Mäntsälän Uutiset -paikallislehteen (8.5. ja 29.5.). 
 
Valtakunnallisesta tiedottamisesta vastasi Suomen Ratsastajainliiton internet-sivut 
ja Hippos-lehti. 
 
Seuran logosta teetettiin sekä verkkoviestintään että painotöihin kelpaavat versiot 
eri tiedostomuodoissa. Painomuotoa tarvittiin mm. ruusukkeisiin ja seuravaatteiden 
brodeerauksiin.  
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KILPAILUTOIMINTA  Hallituksen jäseniä osallistui Riihimäellä järjestettyyn Kipa- ja Equipe-koulutukseen, 
jonka jälkeen myös estekisojen lähtö- ja tuloslistat tehtiin Equipen kautta. 

 

Vuoden aikana järjestettiin neljät kouluratsastuskilpailut ja neljät estekilpailut. Li-
säksi kisat toimivat MänRan Este- ja Koulu-Cupin osakilpailuina. Koulukisat ratsas-
tettiin pitkillä radoilla ulkokentällä ja estekilpailut maneesissa. Startteja koulukisois-
sa oli 191 ja estekisoissa 117. Jokaiseen kilpailuun osallistui myös useita MänRan 
edustajia. 
 

Kisatalkoisiin osallistui runsaasti uusia ahkeria talkoolaisia. Talkoolaisille tarjottiin 
kisojen aikana keittolounas sekä kahvi/mehu ja pulla. 

 
 Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenet edustivat seuraa menestyksekkäästi myös mui-
den seurojen järjestämissä kilpailuissa. Hallitus kannusti seuran kilpailevia jäseniä 
lähettämään infoa kisoistaan julkaistavaksi seuran nettisivuilla. Niiden perusteella 
esim. Elina Heinänen lunasti itselleen paikan Helsinki Horse Show:n Amateur Tou-
rin finaaleihin, Julia Soitso hyppäsi hyvää kautta, Johanna Hannula napsi kärkisijo-
ja kouluratsastuksen puolella ja Enni Suoperä aloitti tavoitteellista kouluratsastus-
uraa lupaavasti. Kouluratsastuksen Etelä-Suomen aluejoukkuemestaruuskisoissa 
21.9 MänRan sijoitus oli kolmas joukkueella Johanna Hannula, Enni Suoperä ja 
Anita Arponen. 
 
Ratsastuskoulun oppilaat edustivat seuraa upeasti erilaisissa kisoissa. Ainossa 
17.2 estekisojen avauksessa he voittivat kaikki luokat, joihin osallistuivat ja saavut-
tivat myös muita sijoituksia. Esran kouluratsastuksen ratsastuskouluoppilaiden 
championaatissa 18.5 Viivi Räty nappasi junioriratsastajien hopeaa ja Kia Koskinen 
sijoittui senioriratsastajissa sijalle 4. Joukkuekilpailussa mukana olivat vielä Jenny 
Saurikoski ja Helmi Perhoniemi ja sijoitus oli jaettu 4. sija. Esran esteratsastuksen 
vastaavassa kisassa 25.5. voitti Kia Koskinen senioreissa kultaa ja joukkue Kia 
Koskinen, Jenna Huovinen, Viivi Räty ja Jesse Liukkonen sijoittuivat hienosti toisel-
le sijalle.   
 
Kevätkokouksessa palkittiin Vuoden 2018 juniorina Sofia Laine ja Vuoden 2018 
seniorina Johanna Hannula.  
 
Aiemmasta käytännöstä poiketen vuoden 2019 seuramestarit palkittiin suoraan ki-
sapäivänä. Sekä kouluratsastuksen että esteratsastuksen juniorimestarina palkittiin 
Viivi Räty ja hän sai vuodeksi haltuunsa Tunis-kiertopokaalin ja Majuri-
kiertopalkinnon. Molempien lajien seniorimestaruus kuten myös minimestaruus jäi 
jakamatta vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  
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TILAISUUDET Kouluratsastuksen sääntökoulutus pidettiin Anne-Mari Pekosen johdolla 16.2. 
Osallistujia oli 18. Estekisoihin valmentava Valmiina lähtöön -luento ja Kisoissa 
huomioitavaa -info Tiina Parikan johdolla pidettiin 31.3. ja osallistujia oli 11.  

 
Hööksin seurailta järjestettiin Hööksin Vantaan myymälässä 9.5. Silloin tutustuttiin 
seuravaatemalliston valikoimaan ja valittiin yhdessä tuotteet. 

 
Joulujuhlat järjestettiin yhdessä yrittäjän kanssa lauantaina 30.11, jolloin pikkupak-
kanen ja kuurapeite maassa loi mukavan jouluisen tunnelman. Seura järjesti joului-
sen kahvitarjoilun, tietovisan seurasta sekä osallistui muuhun ohjelmaan. Muutama 
hallituksen jäsen osallistui myös katrilli-ratsastusnäytökseen. 
 

 
 

Mäntsälässä 1.4.2020 
Mäntsälän Ratsastajat ry 
Hallitus 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viivi Räty. Sekä koulu- että esteratsastuksen MänRan juniorimestari 2019 
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