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YLEISTÄ 

Mäenpään Kartanon Ratsastajat ry (MKR ry) on perustettu 26.10.2008 ja vuosi 2016 on seuran 8. 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 ja psyykkisenä kuntoutusmuotona. Voimavaroja pyritään yhdistämään muiden lajin seurojen kanssa 
laadukkaiden kilpailujen ja valmennusten saamiseksi paikkakunnalle. Ratsastuksen opetustoiminnassa tehdään 
yhteistyötä Mäenpään Kartanon Ratsastuskoulun kanssa. 

JÄSENHANKINTA 

Seuralla on tavoitteena toimintansa tukemiseksi vahvistaa jäsenmääräänsä tarjoamalla jäsenetuja ja tukea 
valmennuksiin ja kilpailuihin, yhteistyössä Ratsastuskoulun kanssa etuja opetustuntien hintoihin sekä osallistumalla 
Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenhankintakampanjoihin. Seuran toimintaa ja olemassaoloa markkinoidaan 
erilaisissa tapahtumissa. 

KILPAILUTOIMINTA 

Seuran tavoitteena on järjestää koulu- ja estekilpailuja kaikentasoiset ja –ikäiset ratsastajat huomioiden. 
Kilpailuyhteistyötä pyritään luomaan myös muiden ratsastusseurojen kanssa. 

VALMENNUSTOIMINTA 

Seuran tavoitteena on valmennustoiminnan järjestäminen kaikentasoisille harrastajille. Erityisesti pyritään tukemaan 
ja valmentamaan junioriratsastajia. Valmentajia hankitaan yhteistyössä muiden seurojen kanssa. 
Valmennustoiminnasta aiheutuvat kustannukset pyritään pitämään seuran jäsenyyden huomioivina. 

KOULUTUSTOIMINTA 

Seuran tavoitteena on erilaisten koulutustapahtumien järjestäminen. Yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa 
järjestetään heppakerhoja keväällä ja syksyllä 7–12-vuotiaille lapsille, aikuisille ja nuorille suunnatulla hevosten 
käsittelykurssilla pyritään luomaan turvallisuutta harrastajille. Itä-Suomen alueen ja Ratsastajainliiton järjestämiin 
koulutustapahtumiin pyritään osallistumaan mahdollisuuksien mukaan. Harrastajille järjestetään tarpeen mukaan eri 
tasoisia ratsastus- ja hoitajamerkkisuorituksia. 

YLEISÖTAPAHTUMAT 

Keväällä järjestetään yleisölle avoin Hevoshirnahdus-tapahtuma yhdessä Mäenpään Kartanon Ratsastuskoulun 
kanssa. 

SUHDETOIMINTA 

Yhteistyötä kehitetään muiden paikkakunnan seurojen kanssa, luodaan informatiiviset suhteet kaupungin päättäjiin 
ja liikuntatoimeen sekä pyritään olemaan jatkuvasti yhteydessä alueen ja SRL:n kanssa. Seura pyrkii sopimaan 
yhteistyösopimuksia eri tahojen kanssa jäsenistön eduksi. Harrastukseen liittyviä matkoja pyritään järjestämään 
muiden seurojen kanssa. Omille jäsenille pidetään yhteisiä jäseniltoja, joissa myös lasten vanhemmat voivat tutustua 
harrastukseen. Perinteiset pikkujoulut kuuluvat myös ohjelmaan. 

VARAINHANKINTA 

Jäsenmaksujen ja tapahtumien suhteellisesti pienien tulojen lisäksi seura anoo julkista toiminta-avustusta 
kaupungilta ja muilta niitä myöntäviltä tahoilta. Lisäksi seura rahoittaa toimintaansa pitämällä erilaisten tapahtumien 
ja kilpailujen yhteydessä kahviota. 

 


