
  

                  MÄNTSÄLÄN RATSASTAJAT RY 
 

            TOIMINTAKERTOMUS  2021 

 

 
 

JOHDANTO   
 
Vuosi 2021 oli Mäntsälän Ratsastajat ry:n 43. toimintavuosi. Koronapandemia vaikutti edelleen toimintaan, jonka 
takia osa suunnitelluista tapahtumista ja kilpailuista jouduttiin perumaan. Seuratoimintaan vaikutti myös 

ratsastuskouluyrittäjän vaihtuminen alkusyksyllä. Yrittäjävaihdoksen ja ratsastuskoulutoiminnan uudelleen 
käynnistymisen takia seura ei järjestänyt kilpailuita syyskaudella.  
 
Kaikki hallituksen kokoukset toteutettiin etäkokouksina. Eniten hallitusta työllisti ratsastuskouluyrittäjän 
vaihtuminen. Mäntsälän Ratsutila Oy irtisanoi vuokrasopimuksensa 4.5.2021 ja lopetti ratsastuskoulutoiminnan 

kesäleirien jälkeen elokuussa. Hallitus haki uutta yrittäjää tilalle alkukesän aikana. Uudeksi yrittäjäksi valittiin 
motivoitunut hevosalan ammattilainen, Hannulan Ratsutila Oy, joka aloitti toiminnan Liljendalin tilalla 1.9.2021. 
Ratsastustunnit alkoivat 6.9.2021. 
 

Liljendalin tilan piha-aluetta kunnostettiin keväällä. Syksyllä, ennen ratsastuskoulutoiminnan aloittamista 
maneesin pohja huollettiin ja tarhojen pohjia kunnostettiin yhteistyössä Hannulan Ratsutila Oy:n kanssa. 
 
Seuran jäsenmäärässä ei tapahtunut vuoden aikana suuria muutoksia. Seuran suurimmat taloudelliset menoerät 
koostuivat maneesin pohjan ja tarhojen huollosta.  Maneesin korjaukseen otettua lainaa lyhennettiin 

suunnitelman mukaisesti. 
 
Kilpailutoiminnasta saatavat tuotot jäivät jo toisena vuonna peräkkäin pandemian takia pieniksi. Pandemia rajoitti 
muutakin seuratoimintaa ja näin ollen myös seuratoiminnan menot olivat pieniä. Ratsastuskouluyrittäjät sen 

sijaan pystyivät jatkamaan tuntitoimintaa normaalista, noudattaen kulloinkin voimassa olleita koronavarotoimia. 
 

HALLINTO   
 
Mäntsälän Ratsastajat ry:n hallituksen kokoonpano ja tehtäväjako vuonna 2021: 

 
Tuula Salokangas puheenjohtaja 
Minna Koivisto   varapuheenjohtaja, tiedottaja  
Taru Salonen  jäsensihteeri 

Merja Kostiainen sihteeri 
Anu Ylä-Pietilä   rahastonhoitaja 
Sanna Perttula  jäsen 
Nina Nikkinen  jäsen 
Jenna Huovinen jäsen 12.8.2021 saakka 

Saana Kutvonen varajäsen 
Viivi Räty  varajäsen 
Merja Suoperä  varajäsen 13.1.2021 saakka 
 

Kilpailutoimintaan liittyvistä asioista huolehti kilpailutoimikunta, jonka koollekutsujana toimi Anu Ylä-Pietilä. 
Lisäksi hallituksesta kilpailutoimikuntaan nimettiin Nina Nikkinen.  
 
Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa ja kilpailutoimikunta kaksi kertaa. 

 
Vuosikokoukset: 

• kevätkokous 17.4.2021, pidettiin kokonaan etäkokouksena, osallistujia oli 8 

• syyskokous 24.11.2021, pidettiin Mäntsälän ratsastuskoulu tiloissa ja osallistumismahdollisuus oli myös 
etänä, osallistujia oli 13, joista neljä osallistui etäyhteydellä  

 
Toiminnantarkastajana toimi Taina Kajander-Havukainen ja varatoiminnantarkastajana Katjuska Ahia. 
 
Ratsastajainliiton järjesti 17.4.2021 Turvallisuuspäällikkökoulutuksen, johon osallistui kilpailutoimikunnan 

koollekutsuja Anu Ylä-Pietilä.  
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SRL Etelä-Suomen alue järjesti 13.3.2021 koulutuksen kilpailuiden järjestäjille, johon osallistuivat seurasta Tuula 
Salokangas, Anu Ylä-Pietilä, Nina Nikkinen, Minna Koivisto, Merja Kostiainen, Johanna Hannula ja Saana 

Kutvonen. 
 

LIIKETOIMINTA JA TILAT  
 
Ratsastuskouluyrittäjä Mäntsälän Ratsutila Oy päätti lopettaa toimintansa ja toimitti hallitukselle kirjallisen 

irtisanomisilmoituksen 4.5.2021 niin, että Liljendalin tilan vuokrasopimus päättyi 31.8.2021. Yrittäjä ja hallitus 
tekivät asiasta yhteisen tiedotteen, joka julkaistiin molempien tahojen nettisivuilla ja lähetettiin seuran jäsenille 
tiedoksi sähköpostilla 5.5.2021. Hallitus ryhtyi välittömiin toimenpiteisiin uuden yrittäjän löytämiseksi. 
 

Uutta yrittäjää etsittiin julkaisemalla ilmoitukset sosiaalisen median kanavissa ja Hevosurheilu-lehdessä 
21.5.2021. Hallitukseen oli yhteydessä viisi vuokrauksesta kiinnostunutta hakijaa, jotka kaikki saivat tilasta 
kirjallisen esittelymateriaalin. Kaikilta kiinnostuneilta pyydettiin liiketoimintasuunnitelma yrittäjän valintaa varten. 
Hallitus arvioi kahden parhaimmat edellytykset omaavan hakijan liiketoimintasuunnitelmia seuran toimintalinjan, 
hallitukselta odotetun työpanoksen, tilan hoidon ja kunnostuksen, seuran jäsenten sekä yrittäjän taloudellisen 

vakauden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta.  
 
Hallitus valitsi 10.6.2021 uudeksi yrittäjäksi Hannulan Ratsutila Oy:n ja vuokrasopimus allekirjoitettiin 11.6.2021. 
Yrittäjä muutti tilalle 1.9.2021 ja ratsastuskoulutoiminta käynnistyi 6.9.2021. Uuden yrittäjän valinnasta ja 

ratsastuskoulutoiminnan alkamisesta tiedotettiin jäseniä seuran nettisivuilla ja sähköpostitse lähetetyllä 
tiedotteella. 
 
Toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2021 tilan kunnostuksen pääasiallinen kohde oli tontin siivous, piha-
alueen käyttötilan lisääminen, puuston karsinta, ympäröivien ojien avaaminen ja salaojitustarpeen 

kartoittaminen. Mäntsälän kunnan edustajien kanssa pidettiin puunkaatokatselmus 3.2.2021. Kunnan osoittama 
urakoitsija ryhtyi kaatamaan alueelta puita 15.2.2021: 
 

• tontin rajalta tarhojen ja maneesin takaa puut kaadettiin niin, että sinne pystytään avaamaan ojat 

• ulkokentän pitkältä sivulta kaadettiin kaikki puut 

• pikkutallin sekä sen vieressä olevien tarhojen takaa kaadettiin isot kuuset + siistittiin ympäristöä 
 

Puunkaadosta ei koitunut seuralle kustannuksia. Kunnan kanssa sovittiin, että seura vastaa kantojen poistosta, 
jos seura haluaa alueen käyttöä laajentaa. Kantojen jyrsintä kannattaa tehdä vasta aikaisintaan vuoden kuluttua 

kaadosta. Kunta hoiti puiden ja hakkeen poiskuljetuksen. Ojien kaivaminen jäi seuran hoidettaviksi. Ojankaivuuta 
ei vielä vuonna 2021 toteutettu. Siivoustalkoissa 15.5.2021 kerättiin puunkaadosta jääneet risut ja oksat 
kasoihin. 
 

Elokuun lopussa maneesin pohjan tarkastuksen yhteydessä todettiin pohjan huoltotarve. Osa pohjamateriaalista 
oli kovettunut ja pintakerroksen paksuus vaihteli pohjan eri kohdissa. Kiilakerros oli ehjä. Pohja oikaistiin, 
tasoitettiin ja siihen sekoitettiin uutta hiekkaa ja uutena seosaineena, joustoa lisäämään, kuitua. 
 

Osaan tarhoista tehtiin pohjien perusparannus. Uusi yrittäjä kunnosti tarhat poistamalla niistä vanhan 
pohjamateriaalin ja tuomalla uutta maa-ainesta tilalle. Seura kustansi tarhoihin uudet hiekat.  
 
Tallissa tehtiin pienempiä korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä. Näitä olivat mm. pesukarsinan putkien kotelointi, 
tallin ja lantalan ovien korjaukset, uudet juoma-automaatit, tallin ovien ilmastointiventtiilit sekä kuivaushuoneen 

sisäkaton korjaus ja ilmalämpöpumpun uusiminen ja siirtäminen parempaan paikkaan. 
 

TALOUS  
 

Seuratoiminta 
 
Seuratoiminnan tulot koostuivat jäsenmaksuista 1210 € ja kisojen lähtömaksuista 817 €.  
 
Seuratoiminnan kustannukset muodostuivat kilpailuihin liittyvistä menoista, talkoisiin liittyvistä kustannuksista 

sekä atk- ja muista hallinnollisista kuluista. 
 
Kilpailuihin liittyvät kustannukset (313 €) koostuivat tuomari- ja toimihenkilökustannuksista sekä johtosuojista, 
jotka hankittiin suojaamaan hevosten kulkureiteillä meneviä sähköjohtoja. Lisäksi osallistuttiin SRL:n 

koulutuksiin, joiden osallistumismaksut olivat yhteensä 125 €. 
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Estekilpailuja varten seura osti lopettavalta yrittäjältä estekaluston (3 500 €). 

 
Seura järjesti yhdet talkoot. Talkoiden kustannukset muodostuivat talkooväen ruoasta ja juomista (165 €). 
 
Liiketoiminta 
  

Seuran liiketoiminnan tulot muodostuivat vuokratuloista, yhteensä 16 568 €. Seuran kiinteistössä olivat 
vuokralaisina Mäntsälän Ratsutila Oy 31.8. asti ja 1.9. alkaen Hannulan Ratsutila Oy.  
 
Liiketoiminnan kustannukset muodostuivat kiinteistöverosta 1 443 €, vakuutusmaksuista 695 €, hallinnollisista 

kuluista (kirjanpito), kiinteistön maanvuokrasta Mäntsälän kunnalle 821 €, kiinteistön kunnostuksesta 2 562 € 
sekä erilaisista pienhankinnoista (liesi, jääkaappi, pattereita, lämminvesivaraaja, jotka ostettiin lopettavalta 
yrittäjältä yht. 1 160 €).  
 
Kiinteistön peruskorjauksen lisäksi kunnostettiin tarhojen pohjia. Pohjien parannukseen käytetyn hiekan 

kustannukset olivat yhteensä 8 466 €. Maneesin pohjan kunnostukseen (konsultointi, hiekka, kuitu) käytettiin 
yhteensä 4101 €.  
 
Vuonna 2018 maneesin korjausta varten nostettua lainaa oli vuoden 2021 alussa jäljellä 19 525,48 €. Vuoden 

lopussa lainaa oli jäljellä 12 800,10 €. Lainaa lyhennettiin kuukausittain 602,75 € ja lainasta maksettiin korkoa 
vuoden 2021 aikana 461 €. 
 
Vuoden lopussa yhdistyksen pankkitileillä ja käteiskassassa oli käteistä rahaa yhteensä 11 173,31 €. 
 

SEURATOIMINTA JA JÄSENISTÖ 
 
Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 118, joista junioreita oli 26, senioreita 90 ja 
kannatusjäseniä kaksi. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 21 ja jäseniä erosi 23. Jäsenmäärä väheni vuoden 

2021 aikana kahden jäsenen verran. 
 
Seuran jäsenetuna oleva kansallisen tason A-kilpailulupamaksun palautusta ei anonut kukaan. 
 
Siivoustalkoot järjestettiin 15.5.2021. Sää suosi reippaita talkoolaisia, joita oli kymmenkunta. Osallistujille 

tarjottiin kiitokseksi lounaspizzat ja virvokkeet. Lisäksi talkoisiin osallistujien kesken arvottiin seuran kustantama 
ratsastustunti. Arpaonni suosi Siru Ojasta. hallituksen jäsenet eivät voineet osallistua arvontaan.  
 
Anita Arposen Flexie tarjosi alennettuun hintaan seuran jäsenille ratsastajan oheisharjoitteluun tarkoitetun 

verkkovalmennuksen. Verkkovalmennus käynnistyi 25.9.2021 ja kesti vuoden loppuun asti. Alennetun hinnan 
tavoitteena oli saada käyttäjäkokemuksia uudesta valmennuspaketista. 
 
Hallitus laati Tervetuloa MänRan jäseneksi -kirjeen, joka lähetetään jokaiselle uudelle jäsenelle. Kirjeessä 

toivotettiin jäsen tervetulleeksi seuraan, kerrottiin seurasta ja ratsastuskoulutoiminnasta ja opastetiin 
ajantasaisen tiedon äärelle (sähköposti, nettisivut, Facebook ja Instagram) linkkeineen.  
 
Koronapandemian rajoitusten vuoksi ei pystytty järjestämään jäsenille retkeä ratsastustapahtumaan (Tampereen 
Hevoset-messut siirtyivät keväälle 2022), asiantuntijaluentoja tai demoesityksiä eikä myöskään pikkujouluja.  

 

VIESTINTÄ  
 
Seuran jäsenet saivat ajantasaista tietoa seuran toiminnasta monelta eri kanavalta. Vuonna 2021 sähköinen 

tiedottaminen korostui koronapandemian vuoksi. Viralliset tiedotuskanavat olivat Mäntsälän Ratsastajat ry:n 
internet-sivut (www.mantsalanratsastajat.com) ja sähköpostitse toimitettavat tiedotteet (sääntömääräiset 
kokoukset, yrittäjävaihdos). Tiedottamisen tukena toimi myös Facebook-ryhmä ja Instagram-tili. Kilpailutulokset 
julkaistiin seuran nettisivuilla, Kipassa ja Equipessa. 
 

Yrittäjävaihdoksesta laadittiin jäsenille kaksi tiedotetta. Ensimmäinen oli yhteistiedote Mäntsälän Ratsutila Oy:n 
kanssa ratsastuskoulutoiminnan päättymisestä ja uuden yrittäjän haun käynnistämisestä. Toisessa tiedotteessa 
esiteltiin uusi yrittäjä ja kerrottiin toiminnan käynnistymisestä. 
 

Valtakunnallisesta tiedottamisesta vastasi Suomen Ratsastajainliiton internet- ja Facebook -sivut ja Hippos-lehti. 
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KILPAILUTOIMINTA   
 
Koronapandemia vaikutti kilpailujen järjestämiseen siten, että keväälle suunnitelluista koulukisoista ensimmäiset 
(25.4.2021) jouduttiin perumaan. Toiset kilpailut järjestettiin 23.5.2021 noudattaen koronaohjeistuksia ja 
rajoittamalla osallistujien määrä 40 lähtöön. 
 
Hallitus päätti olla järjestämättä kisoja lainkaan syksyllä. Syynä vallitseva koronatilanne ja uuden yrittäjän 

toiminnan käynnistyminen kilpailujen järjestämisen näkökulmasta vasta 1.9.2021. Näin ollen myös 
seuramestaruudet jäivät vuonna 2021 jakamatta. 
 
Vuoden seniorin ja juniorin valinta ja palkitseminen perustui sääntöjen mukaan vuoden aikana tulleisiin 

kilpailutuloksiin. Pandemialla lienee ollut oma vaikutuksensa jäsenistön mahdollisuuksiin harjoitella ja kisata, 
joten vuoden seniorista ja juniorista ei tullut tällä kertaa yhtään hakemusta. 
 

TILAISUUDET  
 
Tilaisuuksia ei pystytty vuoden aikana järjestämään koronapandemian vuoksi. 
 
 
Mäntsälässä 13.3.2022  

Mäntsälän Ratsastajat ry 
Hallitus 


