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Mäntsälän Ratsastusseuran visio 
 
Mäntsälän Ratsastajat Ry:n (MänRa) visiona on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä 
ratsastustaitoa ja –tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.  
 
Tarjoamme jäsenille hyvätasoista opetus- ja harrastustoimintaa ratsastuksen parissa. Jäsenille 
järjestetään kilpailutoimintaa, kursseja ym. tapahtumia sekä erilaisia etuuksia ja esim. alennuksia 
paikallisilta yhteistyökumppaneilta.  
 
Tulevaisuuden visiot:  
- Seuraa edustavien kilparatsastajien tukeminen 
- Yhteishengen kasvattaminen 
- Seuran jäsenten aktivoiminen mukaan toimintaan 
 
Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset 
 
- Hevosen hyvinvointi ja hevostaidot 
- Hevosten ja kanssaihmisten kunnioittaminen taidoista ja kokemuksesta riippumatta 
- Turvavarusteiden (mm. kypärän) käyttö, niin että minimoidaan mahdollisissa onnettomuuksissa 
aiheutuvat vauriot niin ratsastajan kuin hevosenkin osalta 
- Auttamisvelvollisuus: kokeneemmat neuvovat ja opastavat kokemattomampia kaikissa seuran 
toimintaan ja hevosharrastukseen liittyvissä asioissa kuten esim. hevosen ja varusteiden hoidossa ja  
kilpailutoiminnassa 
- Tasa-arvo iästä, sukupuolesta, fyysisestä toimintakyvystä ym. riippumatta 
 
Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet 
 
Toiminnan tavoitteita ovat nuorisotoiminnan lisääminen, talliyhteistyön parantaminen, yleisen 
ilmapiirin ja hyvän yhteishengen luominen sekä seuran taloudellisen tilanteen parantaminen. 
 
Miten tavoitteet saavutetaan ja millä aikataululla?  
- Perustetaan nuorisotoimikunta, mikäli nuorisojäsenistä löytyy halukkaita toimintaan 
- Laaditaan hallitustyöskentelyn käsikirja selkeyttämään hallituksen työnjakoa 
- Uudistetaan seuran nettisivuja 
 
Käytännön toiminta ja periaatteet 
 
Mäntsälän Ratsastajat Ry on vuonna 1978 perustettu ratsastusseura. Seura on vuokrannut Mäntsälän 
kunnalta Liljendalin tilan ratsastuskoulutoimintaa varten. Mäntsälän Ratsastajat Ry on vuokrannut 
Liljendalin tilan edelleen ratsastuskoulun toiminnasta vastaavalle ratsastuskouluyrittäjälle JJ-Talli 
Oy:lle.  
 
Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö. Yhdistyksen jäsen voi olla täysjäsen 
(juniori tai seniori), perhejäsen (juniori tai seniori) tai kannatusjäsen. Jäsenmaksun suuruudet 
määritellään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.  
 
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, vuokratuloilla sekä kilpailujen ym. tapahtumien tuotoilla.  
 
Seuran hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Yhdistys kokoontuu kaksi kertaa vuodessa; 
syyskokouksessa valitaan seuraavan vuoden hallitus ja käsitellään seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden 
vuosikertomus ja tilit.  
 



 

Seura palkitsee jäseniään vuosittain valitsemalla vuoden juniorin. Lisäksi vuoden viimeisissä 
kilpailuissa ratkaistaan sekä koulu- että esteratsastuksen minimestarit, juniorimestarit ja 
seniorimestarit. 
 
Seura järjestää joko yksinään tai yhteistyössä ratsastuskouluyrittäjän kanssa este- ja 
kouluratsastuskilpailuja sekä valmennuksia, luento- ja koulutustilaisuuksia sekä muita 
harrastukseen liittyviä tapahtumia. Seura järjestää perinteisesti jäsenistölle pikkujoulut. 
 
Seuran tapahtumat järjestetään talkootyön periaatteella. Seuran vapaaehtoistoimintaan ovat kaikki 
tervetulleita. Käytössämme on SRL:n talkoopassit ja ahkerimmat talkootyöläiset palkitaan 
vuosittain. 
 
Seuran tiedotusta hoidetaan kaksi kertaa vuodessa lähetettävällä jäsenkirjeellä, joka on samalla 
kutsu kevät- ja syyskokoukseen. Lisäksi seuran toiminnasta saa tietoa seuran nettisivuilta, 
paikallislehdistä, Facebookista ja tallilla olevalta ilmoitustaululta.  
 
Suhteet liittoon ym. toimijoihin hoitaa pääsääntöisesti seuran puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
 
Ratsastusseuran organisaatio ja vastuunjako 
 
Mäntsälän Ratsastajien hallituksen toimijat ja työnjaot:  
 
Hallituksen puheenjohtaja 
Hallituksen puheenjohtaja johtaa yhdistystä ja sen hallitusta. Puheenjohtaja edustaa yhdistystä ja 
hoitaa suhteita yhdistyksestä ulospäin. Puheenjohtaja valvoo taloutta, valmistelee ja kutsuu koolle 
hallituksen kokoukset, hoitaa edunvalvontaa sekä tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden 
kanssa. 
 
Varapuheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja on puheenjohtajan ”oikea käsi”. Hän toimii puheenjohtajana kun varsinainen 
hallituksen puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtaja on ajan tasalla yhdistyksen asioissa ja hän 
edustaa yhdistystä yhdessä puheenjohtajan kanssa.  
 
Sihteeri 
Sihteeri valmistelee jäsenkokoukset yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pitää yhdistyksen paperit 
järjestyksessä. Hän laatii kokouskutsut, esityslistat, pöytäkirjat, toimintakertomus- ja 
toimintasuunnitelmaluonnokset. Sihteeri antaa viranomaisille, aluejaostoon ja liittoon tarvittavat 
tiedot ja ilmoitukset. Kokoustilanteissa sihteeri toimii puheenjohtajan apuna ja kirjaa ylös 
kokouksen kulun. 
Jäsensihteeri hallinnoi jäsenrekisteriä ja lisenssejä. 
 
Rahastonhoitaja 
Taloudenhoitaja valvoo ja hoitaa yhdistyksen rahaliikennettä ja huolehtii kirjapidosta tilitoimiston 
avulla. Taloudenhoitaja laatii talousarvioehdotukset ja valvoo hyväksytyn talousarvion toteutumista. 
Hän huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta, sen esittelystä hallitukselle allekirjoitettavaksi sekä 
tilintarkastajien lausunnon saamisesta. Vuosikokouksissa taloudenhoitaja esittelee kokoukselle sekä 
talousarvioehdotuksen että tilinpäätöksen. 
 
Tiedotus/viestintävastaava 
Tiedottaja vastaa seuran nettisivujen päivityksestä ja hoitaa seuran sisäistä tiedottamista. Lisäksi 
tiedottajan tehtäviin kuuluu lehdistöaineistojen laatiminen ja yhteydenpito tiedotusvälineisiin. 
 
Nuorisovastaava 
Nuorisovastaavan tehtävänä on nuorisotoiminnan hoitaminen. 
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