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1. YLEISTÄ 

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

2. LIIKETOIMINTA JA TILAT 

Mäntsälän kunta on vuokrannut Liljendalin tilan Mäntsälän Ratsastajat ry:lle 
ratsastuskoulutoimintaa varten. MänRa omistaa tilalla olevat rakennukset. MänRa on 
vuokrannut tilan ja rakennukset edelleen 1.9.2021 alkaen Hannulan Ratsutila Oy:lle, joka 
harjoittaa tilalla itsenäistä ratsastuskoulutoimintaa. Vuokratuloilla ylläpidetään tilan 
rakennuksia, ympäristöä ja kehitetään ratsastusalueita.  

Vuonna 2022 toteutettiin mittava maneesin kattoremontti. Maneesin peruskunnostusta 
jatketaan tarvittavilta osin vielä vuonna 2023. Muutoin rakennuksille tehdään niiden 
vuosittainen tarkastus ja tarvittaessa ryhdytään vain välttämättömimpiin 
korjaustoimenpiteisiin. Pienemmät kunnostustarpeet suunnitellaan yhdessä 
ratsastuskouluyrittäjän kanssa. 

3. SEURATOIMINTA JA JÄSENISTÖ 

Seuratoimintaa rahoitetaan jäsenmaksuista, kilpailutoiminnasta ja erilaisten tapahtumien 
myyntituloista saatavilla tuloilla.  

           Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenmaksut ovat seuraavat: 

Jäsenyyslaji SRL:n jäsenmaksu 
€ 

MänRan                 
jäsenmaksu € 

Jäsenmaksu        
yhteensä € 

Seniori 56 13 69 

Juniori 49 10 59 

Perhejäsen seniori 29 10 39 

Perhejäsen juniori 25,50 8,50 34 

Kannatusjäsen 0 22 22 



2 
 

 

Pyrimme tekemään Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenyyden houkuttelevaksi ja lisäämään 
seuran yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä. Jäsentoiminnan määrä ja laajuus vuonna 2023 
suunnitellaan seuran taloustilanne huomioon ottaen.  

4. TALOUS 

Seuratoiminnan suurimmat tulot saadaan kilpailutoiminnasta. Sen lisäksi tuloja tulee 
jäsenmaksuista ja erilaisten tapahtumien myyntituloista. Seuratoiminnan tulot käytetään 
seuratoimintaan ottaen huomioon seuran taloustilanne kokonaisuudessaan.  

Liiketoiminnan tulot koostuvat Liljendalin tilan vuokratuloista ja mainosten myyntituloista ja 
ne käytetään rakennusten kunnon ylläpitämiseen ja käyttöarvon lisäämiseen. Seuran 
vuonna 2022 ottama maneesin kattoremontin laina ja jäljellä ollut maneesin pohjaremontin 
laina on yhdistetty yhdeksi lainaksi ja sitä lyhennetään suunnitelman mukaisesti. Vuonna 
2023 panostetaan varainkeruuseen ja avustushakemuksiin lainan lyhentämiseksi. 

5. KOULUTUS JA VALMENNUS 

Hannulan Ratsutila Oy vastaa ratsastuskoulun tuntiopetuksesta ja ratsastuskoulun 
oppilaiden valmennuksesta. Seura ja ratsastuskouluyrittäjä voivat järjestää ulkopuolisten 
valmentajien valmennuksia ja/tai kisaharjoituksia yhdessä tai erikseen.  

6. KILPAILUTOIMINTA 

Kilpailut ovat seuratoiminnan tärkeimpiä tapahtumia ja niiden avulla taataan taloudelliset 
resurssit seuran toiminnalle. Kilpailuja voidaan järjestää vain talkoovoimin. Tavoitteena on 
järjestää seuratason kilpailuja 4-6 kertaa vuoden aikana ja ne ovat avoimia myös muiden 
seurojen jäsenille.  

Seuramestaruuskilpailut järjestetään kerran vuodessa poniratsukoille, junioreille ja 
senioreille sekä koulu- että esteratsastuksessa, mikäli osallistujia on riittävästi. Riitta 
Westerholmin lahjoittama Tunis-pokaali jatkaa kiertopalkintona kouluratsastuksen 
junioriseuramestarille ja Anna-Maija Mellinin lahjoittama Majuri-pytty esteratsastuksen 
junioriseuramestarille. 

Vuoden lopussa MänRan hallitus pyytää kilpailevia jäseniä ilmoittamaan kisatuloksensa ja 
valitsee näiden joukosta vuoden 2023 juniorin ja seniorin, jotka palkitaan pikkujouluissa tai 
syyskokouksessa 2023. 

Kansallisella tasolla kilpailevia tuetaan kilpailulupamaksuissa. Aluemestaruuskisoihin 
mahdollisesti osallistuvaa ratsastusseurajoukkuetta tuetaan erikseen sovittavalla tavalla 
sekä este- että kouluratsastuksessa. 

7. TIEDOTUS 

Seuran jäsenet saavat ajantasaista tietoa seuran toiminnasta monelta eri kanavalta. 
Viralliset tiedotuskanavat ovat Mäntsälän Ratsastajat ry:n internet-sivut ja sähköpostitse 
toimitettavat jäsentiedotteet. Tiedottamisen tukena toimivat myös Facebook-sivut ja 
Instagram. Kilpailutulokset julkaistaan seuran nettisivuilla (linkki Equipeen) ja Kipassa.  

Valtakunnallisesta tiedottamisesta vastaa Suomen Ratsastajainliiton internet-sivut ja 
Hippos-lehti. 


