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YLEISTÄ
Mäenpään  Kartanon  Ratsastajat  r.y.  (MKR ry)  on  perustettu  26.10.2008  ja  vuosi  2013  on 
seuran 5. varsinainen toimintavuosi.
Seuran toiminta-ajatuksen mukaisesti se pyrkii  toteuttamaan tavoitteitaan mahdollisuuksiensa 
mukaan  edistämällä  ratsastusharrastusta  ja  ratsastustaitoa  jäsentensä  ja  paikkakunnan 
harrastajien  keskuudessa,  lisäämään  tietoa  lajiin  ja  hevosmiestaitoihin  liittyvissä  asioissa 
erilaisten koulutus- ja valmennustapahtumien avulla, järjestämällä varhaisnuorisoa ja nuorisoa 
aktivoivaa toimintaa, tapahtumia ja toimintapiirejä sekä tuomalla ratsastusta tutuksi fyysisenä 
kuntoutusmuotona  sitä  tarvitseville.   Muiden  alan  seurojen  kanssa  pyritään  yhdistämään 
voimavarat laadukkaiden kilpailuiden ja valmennusten saamiseksi paikkakunnalle. Yhteistyötä 
jatketaan Mäenpään Kartanon Ratsastuskoulun kanssa.

JÄSENHANKINTA
Seura pyrkii toimintansa tukemiseksi vahvistamaan jäsenmääräänsä tarjoamalla jäsenetuja ja 
osallistumalla  liiton  jäsenhankintakampanjoihin.  Seuran  toimintaa  ja  olemassa  oloa 
markkinoidaan erilaisissa tapahtumissa.

KILPAILUTOIMINTA
Seura  pyrkii  järjestämään  koulu-  ja  estekilpailuja  kaiken  tasoiset  ja  ikäiset  ratsastajat 
huomioiden.

VALMENNUSTOIMINTA
Seura  pyrkii  valmentamaan  kaikentasoisia  koulu-  ja  esteratsastusta  harrastavia. 
Kouluvalmentajina toimivat Eerika Häkkinen, Mari-Tiina Jääskeläinen ja Sanna Grönqvist sekä 
estevalmentajana  Tuomas  Jauhiainen  ja  Aki  Karhapää.  Erityisesti  pyrimme  tukemaan  ja 
valmentamaan  junioriratsastajia.  Kilpailu-  ja  valmennustoiminnasta  aiheutuvat  kustannukset 
pyritään pitämään seuran jäsenyyden huomioivina.

KOULUTUSTOIMINTA
Seura  pyrkii  järjestämään  erilaisia  koulutustapahtumia:  aikuisille  suunnattu  hevosten 
käsittelykurssi,  heppa-kerho  5-12-vuotiaille,  aluelupakoulutus  yhdessä  Itä-Suomen  alueen 
kanssa,  Nuori  Suomi-jatkokoulutus  ja  ratsastus/merkkisuorituksia.  Tarvittaessa  järjestetään 
myös muita koulutuksia ja kursseja.

YLEISÖTAPAHTUMAT
Keväällä  osallistutaan  SRL:n  järjestämään  paikkakuntakohtaiseen  Hevosen  viikko-
tapahtumaan, ja syksyllä järjestetään Nouse Ratsaille – päivä. Avoimien ovien päivää vietetään 
keväällä ja muita hevosaiheisia tapahtumia järjestetään vuoden aikana.

SUHDETOIMINTA
Yhteistyötä  kehitetään  muiden  paikkakunnan  alan  seurojen  kanssa,  luodaan  informatiiviset 
suhteet kaupungin päättäjiin ja liikuntatoimeen sekä alueen ja SRL:n kanssa pyritään olemaan 
jatkuvasti yhteydessä. Seura pyrkii sopimaan eri tahojen kanssa yhteistyösopimuksia, joista on 
etua seuran jäsenille. 

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksujen ja tapahtumien tuomien suhteellisesti pienien tulojen lisäksi seura anoo julkista 
toiminta-avustusta  kaupungilta  ja  muilta  niitä  myöntäviltä  tahoilta.  Lisäksi  seura  rahoittaa 
toimintaansa järjestämällä erilaisia tapahtumia, koulutusta ja kilpailujen ja muiden tapahtumien 
yhteydessä pidettävällä kahviolla.

MUU TOIMINTA
Seura pyrkii järjestämään jäsenilleen retkiä erilaisiin tapahtumiin, yhteiset pikkujoulut ja lasten 
vanhemmille  tarkoitettuja  tutustumistapahtumia.  Lisäksi  pyritään  järjestämään  yhteisiä 
tapahtumia alueen muiden seurojen kanssa.


