MÄNTSÄLÄN RATSASTAJAT RY
TOIMINTAKERTOMUS 2020

JOHDANTO

Vuosi 2020 oli Mäntsälän Ratsastajat ry:n 42. toimintavuosi ja sen toimintaa varjosti maaliskuusta alkaen Covid19-koronaviruspandemia. Pandemian myötä ei pystytty vuoden aikana järjestämään jäsenistölle mitään tilaisuuksia tai matkoja. Kilpailuja järjestettiin kolmet ja niidenkin osanottajamääriä jouduttiin rajoittamaan. Koronatilanne vaikutti myös kilpailijoiden määriin ja mm. syksyn estekisat jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
Hallitus piti vuoden aikana 16 kokousta, joista suurimman osan etänä. Alkuvuodesta oli kisojen, asiantuntijaluennon ja Tampereen Hevoset -messuretken järjestelyt
hyvässä vauhdissa. Kaikki nämä jouduttiin perumaan. Kesäksi saatiin tilan sähköremontti käyntiin ja syksyllä tasapainoiltiin kisojen ja pikkujoulujen järjestämisten
kanssa. Kisat onnistuivat, mutta pikkujoulujen järjestämisestä jouduttiin luopumaan
tiukentuneiden kokoontumisrajoitusten sekä pahentuneen koronavirustilanteen takia.
Seuran jäsenmäärässä tapahtui liikehdintää molempiin suuntiin ja saldona vuoden
lopussa oli 20 jäsenellä vähentynyt jäsenmäärä 120.
Seuran taloutta pystyttiin hoitamaan asianmukaisesti. Maneesin korjaukseen otettua lainaa lyhennettiin suunnitelman mukaisesti. Suurin taloudellinen menoerä
koostui koko tilan kattavasta sähköremontista, jolla parannettiin tilan turvallisuutta
ja käyttömukavuutta.
Vuosi 2020 oli haasteellinen ja kovin erilainen vuosi Covid19-tilanteen vuoksi. Koronapandemia vaikutti yhtälailla kaikkeen ratsastustoimintaan koko Suomessa.
Olosuhteet huomioon ottaen MänRa selvisi vuodesta kohtuullisesti. Vaikka kisojen
tuotot jäivät pieniksi, myös seuratoiminnan menoja oli vähän. Niin ikään ratsastuskouluyrittäjä pystyi pitämään tuntitoimintaa yllä koko vuoden sekä järjestämään kesäleirit noudattaen annettuja koronaohjeistuksia.

HALLINTO

Mäntsälän Ratsastajat ry:n hallituksen kokoonpano ja tehtäväjako oli:
Tuula Salokangas
Minna Koivisto
Taru Salonen
Merja Kostiainen
Anu Ylä-Pietilä
Jenna Huovinen
Maarit Kaukua-Vertanen
Anita Arponen
Sanna Perttula
Merja Suoperä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, tiedottaja
jäsensihteeri
sihteeri
rahastonhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

Lisäksi hallitus nimesi erillisen kilpailutoimikunnan, jonka vastuuhenkilöiksi nimettiin
Anu Ylä-Pietilä, Maarit Kaukua-Vertanen ja Anita Arponen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana 16 kertaa ja kisatoimikunta kahdeksan kertaa.
Toiminnantarkastajana toimi Taina Kajander-Havukainen ja varalle oli valittu Katjuska Ahia.
Hallituksen jäseniä osallistui vuoden aikana SRL:n järjestämiin Kipa2- ja Equipekoulutuksiin sekä Hyvä hallinto -koulutukseen 2.11.2020.
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Kevätkokous pystyttiin pitämään koronapandemian takia vasta 11.6. ja se pidettiin
Mäntsälän ratsastuskoululla ulkotiloissa. Kokoukseen osallistui 9 jäsentä. Syyskokoukseen osallistui 9 jäsentä ja se pidettiin 25.11. Mäntsälän kunnantalolla. Molempiin sääntömääräisiin kokouksiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä,
mutta kukaan ei käyttänyt tätä mahdollisuutta.
LIIKETOIMINTA JA TILAT

Liljendalin kiinteistön vuokralaisena jatkoi Mäntsälän Ratsutila Oy vastaten ratsastuskoulutoiminnasta. A.Flexie irtisanoi vuokrasopimuksensa päättymään 31.5. Vapaaksi jäänyt tila otettiin hallituksen käyttöön, jolloin ns. päätyhuoneesta vapautui
lisää tilaa.
Toimistorakennuksen päätyhuoneen remonttia jatkettiin puhkaisemalla sisäovelle
oviaukko, asentamalla ovi sekä laminaattilattia. Tilaa käytetään seuran ja yrittäjän
yhteisenä monitoimitilana, jossa voidaan järjestää mm. hallituksen kokoukset,
sääntömääräiset kokoukset, luentoja, yrittäjän kurssit ja koulutukset sekä hyödyntää tilaa kisoissa kilpailukansliana ja buffana.
Vuoden suurin kunnostuskohde oli koko tilan kattava sähköremontti. Kaikki johdot,
pistokkeet ja seitsemän sähkökaappia käytiin läpi ja kunnostettiin tarpeen mukaan.
Pistokkeita ja uusia johdotuksia lisättiin. Maneesin kattovalaisimien lamput vaihdettiin led-lampuiksi ja pihavalaistusta lisättiin.
Lisäksi Mäntsälän Ratsutila Oy kunnosti tilaa mm. remontoimalla saunatiloja, maalaamalla toimistorakennuksen ulkoseiniä ja hankkimalla ulkovalaisimia tallin ja toimistorakennuksen seinille.
Seuran järjestämissä talkoissa 13.6. kunnostettiin ulkokentän aidat uusimalla huonokuntoiset lankut ja maalaamalla koko aita. Lisäksi maneesin takaovet siirrettiin
sisäpuolelta ulkopuolelle ja rakennettiin ovelle erillinen, avattava portti. Näin saadaan kesäaikaan ilma kiertämään maneesissa, kun takaovia voidaan turvallisesti
pitää auki. Talkoolaisia oli kymmenkunta koostuen lähinnä hallituksen jäsenistä ja
heidän perheistään.
Seuran järjestämissä siivoustalkoissa 6.9. tyhjennettiin Nukkekodin vintti ja ladon
isompi puoli kaikesta tavarasta jätelavalle. Lisäksi siivottiin maneesin reunat ja katsomon alusta sekä etu- ja takakontit 18 talkoolaisen voimin. Siivouksen lomassa
rakennettiin myös maneesiin estekalustolle säilytystelineet.

Iloista talkooporukkaa 6.9.2020

3

TALOUS

Seuratoiminta
Seuratoiminnan tulot koostuivat jäsenmaksuista 1305 € ja kisojen lähtömaksuista
2369 €.
Seuratoiminnan kustannukset muodostuivat kilpailuihin liittyvistä menoista, seuravaatteista, talkoisiin liittyvistä kustannuksista sekä atk- ja muista hallinnollisista kuluista.
Kilpailuihin liittyvät kustannukset olivat yhteensä 1379 € sisältäen mm. palkinnot ja
ruusukkeet, tuomari- ja toimihenkilökustannukset, kuulutuslaitteiden, tuomariteltan
ja puffetin maksupäätteen hankinnat sekä SRL:n järjestämät Kipa2- ja Equipekoulutukset.
Seura neuvotteli jäsenilleen alennuksen seuratakkien lisäksi myös pikeepaidoista
ja maksoi vaatteisiin tehdyt seuran logon brodeeraukset. Seuratakkien ja pikeepaitojen brodeerausten kustannukset olivat yhteensä 235 €.
Seura järjesti vuoden aikana kahdet talkoot, joiden kustannukset olivat yhteensä
1740 €. Kulut koostuivat jätelavavuokrasta, takaoven, portin ja estetelineen tarvikkeista sekä talkoolaisten lounaasta. Aidan maalaukseen tarvittava maali saatiin
lahjoituksena.
Liiketoiminta
Seuran liiketoiminnan tulot muodostuivat vuokratuloista, yhteensä 18 229 €. Seuran kiinteistössä olivat vuokralaisina Mäntsälän Ratsutila Oy ja 31.5. asti A. Flexie.
Lisäksi maneesiin myytiin yksi mainospaikka, josta saatiin tuloa 300 €. Maneesin
takaoveen liittyviin korjauksiin ja kiinteistön sähköremonttiin haettiin Silmuhanketukea. Perusteellisen paperityön jälkeen seura sai tukea 4464 €.
Liiketoiminnan kustannukset muodostuivat kiinteistöverosta 1373 €, vakuutusmaksuista 654 €, kiinteistön maanvuokrasta Mäntsälän kunnalle 820 € sekä hallinnollisista kuluista 549 €.
Kiinteistön pienten korjausten (823 €) lisäksi toteutettiin koko tilan kattanut sähköremontti, joka maksoi 15 640 €. Tammikuun aikana kiinteistö ja tilat esiteltiin kolmelle eri sähköurakoitsijalle, joilta pyydettiin tarjoukset. Samalla korjaustyöt priorisoitiin ja aikataulutettiin yhdessä ratsastuskouluyrittäjän kanssa. Hallituksen kokouksessa 12.2. käytiin saadut tarjoukset läpi ja valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja solmimaan sopimus Suomen Talotekniikka Oy:n kanssa.
Päätyhuoneen viimeisiin kunnostustöihin käytettiin yhteensä 1265 € (oviaukon tarvikkeet, laminaatti, listat). Sisäovi saatiin lahjoituksena. Lisäksi päätyhuoneeseen
hankittiin kalusteiksi kaksi pöytää, 12 tuolia ja kaksi säilytysarkkua, jotka maksoivat
yhteensä 482 €.
Vuonna 2018 maneesin korjausta varten nostettua lainaa oli vuoden 2020 alussa
jäljellä 26 053,37 €. Vuoden lopussa lainaa oli jäljellä 19 525,48 €. Lainaa lyhennettiin kuukausittain 602,75 € ja lainasta maksettiin korkoa vuoden 2020 aikana
655 €.
Seuralle oli jo aiemmin perustettu kaksi pankkitiliä ja tarkoituksena oli ollut, että
seuratoiminnan ja liiketoiminnan varat käsiteltäisiin omilla tileillään. Varojen ”tasaamista” ei kuitenkaan oltu tehty aikaisemmin, joten kirjanpitäjä teki tilinpäätöksien ja alkuvuoden tositteiden perusteella laskelmat, joiden perusteella varojen tasaaminen tileille tehtiin 14.5.2020.
Vuoden lopussa yhdistyksen tileillä ja käteiskassassa oli rahaa yhteensä 22 380 €.
Vuoden 2019 alussa astui voimaan tulorekisterilaki, jonka nojalla yhdistyksille tuli
velvollisuus ilmoittaa tulorekisteriin kaikki toimitsijoiden palkkiot sekä kilpailuissa
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annetut palkinnot. Vuodelle 2020 tämä kuitenkin muuttui niin, että alle 100 euron
palkintoja ei enää tarvinnut ilmoittaa tulorekisteriin. Vuoden 2020 aikana seura teki
tulorekisteriin enää alle 10 ilmoitusta, kun edellisenä vuonna ilmoituksia tehtiin 104
kappaletta.
SEURATOIMINTA JA JÄSENISTÖ
Mäntsälän Ratsastajat ry:n jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 120, joista junioreita oli 37, senioreita 81 ja kannatusjäseniä kaksi. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana 18 ja jäseniä erosi 38. Jäsenmäärä väheni vuoden 2020 aikana 20 jäsenen
verran.
Seuran jäsenetuna oleva A-kilpailulupamaksun palautus myönnettiin yhdelle jäsenelle hänen hakemuksestaan.
Seuravaatteina hankittiin Hööksin seuravaatemallistosta pikeepaita, jonka lisäksi
oli mahdollista tilata edellisvuoden tuotteita (fleece, kuoritakki ja softshelltakki). Jäsenetuna seura maksoi brodeerauksena seuran logon sekä vasempaan rintapieleen jäsenen nimen. Seura sai Hööksiltä vaatteista 20% alennuksen listahinnoista, jolloin myös jäsenet saivat tilauksensa 20% alennuksella.
COVID19-pandemian rajoitusten vuoksi ei pystytty järjestämään jäsenille retkeä
ratsastustapahtumaan, asiantuntijaluentoja tai demoesityksiä eikä pikkujouluja.
Kevätkokouksen yhteyteen suunniteltua ns. päätyhuoneen avajaisia ei niin ikään
voitu pitää.
Hallitus suunnitteli ja toteutti jäsenistölle jouluisen videotervehdyksen, joka jaettiin
seuran nettisivuilla ja Facebook-ryhmässä.
VIESTINTÄ

29.2-1.3.2020 Messukeskuksessa järjestettyyn HorseExpo -tilaisuuteen varattiin
Mäntsälän Ratsastajille kahden tunnin ständiaika, jolloin mainostettiin yhdistystä ja
pyrittiin hankkimaan uusia jäseniä.
Seuran jäsenet saivat ajantasaista tietoa seuran toiminnasta monelta eri kanavalta.
Vuonna 2020 sähköinen tiedottaminen korostui Covid19-koronapandemian vuoksi.
Viralliset tiedotuskanavat olivat Mäntsälän Ratsastajat ry:n internet-sivut
(www.mantsalanratsastajat.com) ja sähköpostitse toimitettavat tiedotteet (sääntömääräiset kokoukset, seuravaatetilaus). Tiedottamisen tukena toimi myös Facebook-ryhmä, Instagram-tili ja tallin ilmoitustaulu. Kilpailutulokset julkaistiin seuran
nettisivuilla ja Kipassa.
Valtakunnallisesta tiedottamisesta vastasi Suomen Ratsastajainliiton internet- ja
Facebook -sivut ja Hippos-lehti.

KILPAILUTOIMINTA

Covid19-koronapandemia vaikutti kilpailujen järjestämiseen siten, että keväälle
suunnitellut kahdet koulukisat jouduttiin perumaan. Kun kevään tautitilanne helpotti
ja tilaisuuksia sai taas pitää, järjestettiin yhdet koulukisat 27.6. noudattaen koronaohjeistusta.
Syksyllä pystyttiin pitämään koulukisat 5.9. ja 26.9. Koulukisat ratsastettiin pitkillä
radoilla ulkokentällä. Suunnitellut (11.10) yhdet estekilpailut peruttiin vähäisen
osanottajamäärän vuoksi. MänRan Este- ja Koulu-Cupin osakilpailuita ei järjestetty,
koska kisojen riittävän määrän järjestäminen oli hyvin epävarmaa Covid19pandemian vuoksi. Pandemiatilanteen vaikutus näkyi myös kisojen osanottajamäärissä. Startteja koulukisoissa oli yhteensä 106.
Uutuutena järjestettiin 26.9. kisojen yhteyteen tuntiratsastajien mestaruuskilpailut
harjoituskilpailuna. Näihin sai osallistua kaikki ne Mäntsälän ratsastuskoulun oppilaat, jotka eivät olleet vuoden aikana muutoin kilpailleet. Tunnelma oli jännittyneen
iloinen ja palaute kisoista kannustavaa; näitä toivottiin jatkossakin.
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Vuoden 2020 senioriseuramestarina palkittiin heti kisapäivänä kouluratsastuksessa
Johanna Hannula ja juniorimestarina Viivi Räty. Esteratsastuksen seuramestareita
ei voitu ratkoa, koska kisat peruttiin vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
Vuoden 2020 senioriksi valittiin Elina Heinänen ja junioriksi Milja Pirhonen. Palkitseminen piti olla uuden käytännön mukaisesti pikkujouluissa, mutta se siirtyi siis
koronatilanteen takia kevääseen 2021.

TILAISUUDET

Vuodelle 2020 oli suunniteltu mm. retkeä Tampereen Hevoset -messuille, asiantuntijaluentoa ja pikkujouluja, mutta mitään tällaisia tilaisuuksia ei pystytty järjestämään COVID19-pandemian vuoksi.

Mäntsälässä 24.3.2021
Mäntsälän Ratsastajat ry
Hallitus

