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Mäntsälän Ratsastusseuran visio 

Mäntsälän Ratsastajat ry:n (MänRa) visiona on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja –

tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun piiriä 

Tarjoamme jäsenille hyvätasoista opetus- ja harrastustoimintaa ratsastuksen parissa. Jäsenille järjestetään 

kilpailutoimintaa 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 hevosmiestaidot 
- Hevosten ja kanssaihmisten kunnioittaminen taidoista ja kokemuksesta riippumatta 
-Turvavarusteiden (mm. kypärän) käyttö, niin että minimoidaan mahdollisissa onnettomuuksissa aiheutuneet vauriot 
niin ratsastajan kuin hevosenkin kohdalla 
- 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 sekä seuran taloudellisen tilanteen parantaminen. 

 

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 Linjendalin tilan edelleen 
ratsastuskoulun toiminnasta vastaavalle ratsastuskouluyrittäjälle Mäntsälän Ratsutila 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 4-10 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- ja että esteratsastuksen minimestarit, juniorimestarit ja seniorimestarit 

Seura järjestää joko yksinään tai yhteistyössä ratsastuskouluyrittäjän kanssa este- ja kouluratsastuskilpailuja sekä 
valmennuksia, luentoja- ja koulutustilaisuuksia sekä muita harrastukseen liittyviä tapahtumia. Seura järjestää 
perinteisesti jäsenistölle pikkujoulut. 

Seuran tapahtumat järjestetään talkootyön periaatteella. Seuran vapaaehtoistoimintaan ovat kaikki tervetulleita. 

 



Seuran tiedotusta hoidetaan kaksi kertaa vuodessa lähetettävillä jäsenkirjeillä, joka on samalla kutsut kevät- ja 
syyskokoukseen. Lisäksi seuran toiminnasta saa tietoa seuran nettisivuilta, paikallislehdestä, Facebookinta 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 puheenjohtaja ”oikea käsi”. Hän toimii puheenjohtajana kun varsinainen hallituksen 
puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtaja on ajan tasalla yhdistyksen asioista 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 kirjanpidosta 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 talousehdotuksen että tilinpäätöksen. 

Tiedotus/viestintävastaava 

Tiedottaja vastaa seuran nettisivujen päivityksestä ja hoitaa sisäisen tiedottamisen. Lisäksi tiedottajan tehtäviin 
kuuluu lehdistöaineistojen laatiminen ja yhteydenpito tiedotusvälineisiin. 

Tila isännöinti 

Isännöinnistä vastaava henkilö on yhteyshenkilö ratsastuskouluyrittäjän tilan asioissa. 

 

Hallituksen lisäksi seurassa toimii kilpailutoimikunta, joka hoitaa kilpailuihin liittyviä tehtäviä esim. kilpailusihteeri, 
tulospalvelu, ratavastaava, kuuluttaja, talkootyöläisten organisointi, kilpailupalkintojen hankinta, kilpailukanslia ja 
puffetin hoito. 

  



 

Nimenkirjoitusoikeus 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus tarkoittaa oikeutta allekirjoittaa erilaisia asiakirjoja yhdistyksen nimissä. 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä –periaatetta noudatten. 

 

 

Seuranyhteystiedot 

Puheenjohtaja Maarit Kaukua-Vertanen, puh. 040 552 5879 

www.mantsalanratsastajat.com 

 

Ratsastuskoulun toiminta osoitteessa Kuokkamaantie 13, Mäntsälä 

 

Toimintalinjan vahvistaminen ja päivittäminen  

Toimintalinja hyväksyttiin syyskokouksessa 15.11.2017 ja sen sisältö tarkistetaan vuosittain. 

Toimintalinja on kaikkien luettavissa seuran nettisivuilla. 

http://www.mantsalanratsastajat.com/

