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JOHDANTO 
 

Mikkelin Ratsastusseura ry on vuonna 1956 perustettu ja on täten yksi Suomen 

vanhimmista ratsastusseuroista.  

Ratsastusseuran toiminnan perusperiaate on tukea kaikkien alueensa 

ratsastuskoulu- ja hevostalliyrittäjien toimintaa, seuran juoniori- ja nuorisotyötä, 

ratsastusharrastusta, kilpailevia ratsukoita, sekä edistää hevosmiestaitoja.  

Seuran jäsenmäärä on n. 90. 

Mikkelin Ratsastusseura osallistui Suomen Ratsastajainliiton tarjoamaan 

seurakehittämisvalmennukseen vuonna 2016 ja hallitus alkoi tällöin työstää uutta 

toimintalinjaa. Jäsenistölle uusi toimintalinja-projekti esiteltiin marraskuussa 2016, 

jonka jälkeen työstämistä jatkettiin seurakehittäjien avustuksella ja keväällä 2017 

järjestettiin kaikille jäsenille avoin seurakehittämistapaaminen, jossa uutta 

toimintalinjaa käytiin läpi ja jäsenillä oli mahdollisuus kommentoida toimintalinjan 

perusperiaatteita. Tämän jälkeen hallitus työsti toimintalinjan lopulliseen 

muotoonsa.  

 

 

 
                                                 © Suvi Nieminen / suvin.kuvat.fi 
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RATSASTUSSEURAN VISIO 
 

Pyrimme siihen, että Mikkelin Ratsastusseurassa harrastetaan positiivisella mielellä 

ja hyvässä ilmapiirissä, sekä yhdessä hyvää tehden. Pyrimme myös lisäämään 

ratsastusurheilun tunnettavuutta alueellamme järjestämällä erilaisia tapahtumia.  

Toiminnassa panostamme kilparatsastukseen ja tavoitteelliseen 

valmentautumiseen, jossa pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan tukemaan 

kaikentasoisia ja -ikäisiä jäseniämme. 

 

ARVOT 

¤ Hevonen 
Arvostamme ja pidämme huolta hevosistamme. Pidämme yllä hyviä 

hevosmiestaitoja.  

¤ Tiimityö 

Seurassamme tiimityö on ensiarvoisen tärkeää, niin ihmisten kuin ihmisten ja 

hevosten välillä. 

¤ Käytöstavat 

Kohteliaat käytöstavat ja kommunikointitaidot kuuluvat seuramme toimintaan. 

 

 
                                                © Jonna Niemi 
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RATSASTUSSEURAN TOIMINNAN TAVOITTEET  

 
Ratsastusseuramme tavoitteena on pitää jäsenmäärä noin 100 jäsenen tasolla. 

Pyrimme ylläpitämään hyvää talli-ilmapiiriä sekä hyvää yhteishenkeä seuran 

jäsenten välillä. Yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen seurakimpan merkeissä 

mm. yhteisten retkien, tapahtumien ja koulutustenmerkeissä esimerkiksi HIHS, 

hevoset-messut, kilpailusääntökoulutus. Tavoitteemme on tukea seuran jäsenten 

kilpailemista, valmentautumista ja toimihenkilökoulutuksia seuran resurssien 

mukaan.   

 

 
                                                    ©Anna Sutela 
 

KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 
 

Vakiintunut vuosittainen toiminta  

Kasaamme vuosittain vuosikellon, josta näkyy seuran vuoden aikana tapahtuvat 

retket, koulutukset, kilpailut ja muut toiminnot. Pyrimme järjestämään harrastusta 

tukevia luentoja 1-2 kertaa vuodessa. Tarjoamme myös jäsenillemme 

mahdollisuuden osallistua kursseille ja toimihenkilökoulutuksiin.  
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Vuoden lopussa järjestämme pikkujoulut seuran jäsenille. Palkitsemme vuosittain 

jäsenkokouksessa vuoden aikana ansioituneita ratsastajia ja aktiivisia 

seuratoimijoita. 

 

Seuran tiedotustoiminta  

Seuramme päätiedotuskanava on nettisivut (www.mrs.sporttisaitti.com), joiden 

lisäksi tapahtumista tiedotetaan myös facebook-sivuillamme. Lähetämme myös 

jäsenkirjeen kolmesti vuodessa postitse jäsenistölle. 

 

Nuorisotoiminta  

Kannustamme seuramme nuoria jäseniä osallistumaan erilaisiin nuorille 

järjestettäviin kursseihin ja koulutuksiin. Tuemme myös mahdollisuuksien mukaan 

nuorien jäsenten kilpailemista ja valmentautumista. Haemme kaupungilta ohjaaja-

avustuksia, jotka ohjataan nuorisotoimintaan.  

 

 
          © Marika Hellman  

http://www.mrs.sporttisaitti.com/
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Kilpailu ja valmennustoiminta  

Järjestämme vuosittain 1-3 tason kilpailuja este- ja kouluratsastuksessa, sekä 

rataharjoituksia. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme myös eri valmentajien 

valmennuksia. Kilpailuissa kannustamme jäseniämme osallistumaan talkootehtäviin.  

 

               
                © Emmi Viljakainen    ©Emmi Viljakainen 

 

Yhteistyötahot  

Toimimme yhteistyössä Mikkelin alueen seurakimpan kanssa, johon kuuluu 

yhteensä kuusi alueella toimivaa ratsastusseuraa: Sairilan Ratsastajat, Mäntyharjun 

Ratsastajat, M-Riders, DES Equestrian ja Ratsastusseura Capriole.  

Kilpailu- ja valmennustoimintamme järjestetään pääosin Rouhialan Ratsastustallilla, 

jonka kanssa olemme solmineet yhteistyösopimuksen.  
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RATSASTUSSEURAN ORGASINAATIO JA VASTUUNJAKO 

Seuramme organisaatio on määritelty seuran säännöissä. Vuosikokouksessa 
jäsenistö valitsee seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee 
keskuudestaan allamainittuihin vastuutehtäviin henkilöt. 
 

Puheenjohtaja 

- Yhteyshenkilö eri seurojen välillä ja siihen kuuluva tiedottaminen 

- Seuran posti 

- Aluejaosto 

 

Varapuheenjohtaja  

- Kilpailukalenteri 

- Kilpailutoiminnan järjestely eli delegointi kanttiini- ja talkooporukoiden vastaaville 

 

Sihteeri 

- Nettisivujen päivitys sis. mm. valmennukset, tapahtumat ja kisamenestykset 

 

Rahastonhoitaja 

- Laskujen maksu 

(kirjanpito ulkoistettu) 

 

Sponsorivastaava 

- Sponsorien hankinta 

- Mainoksien myynti 

 

Tiedotusvastaava  

- Jäsentiedote 2-4 kertaa vuodessa 

- Medianäkyvyys 

- Koulutus ja kurssi toiminta 
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”Klubimestari” 

- Vapaaehtoiset tapahtumat 

- Paikkojen varaaminen tapahtumiin 

- Ilmoittautumisten vastaanotto 

 

Hankintavastaava 

- Palkintojen ja muiden tarvikkeiden ostaminen 

 

Jäsensihteeri 

- Jäsenrekisteri 

 

MIKKELIN RATSASTUSSEURAN HALLITUS 2017 
 

Kaisa Pulkkinen 

Puheenjohtaja 

 

Jenni Otva 

Varapuheenjohtaja 

 

Emmi Viljakainen 

Sihteeri, rahastonhoitaja 

 

Elina Hytönen 

Jäsensihteeri 

 

Tarja Kortman 

Hankintavastaava 

 

Aada Väisänen 

Sponsorivastaava 
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Elisa Hyytiäinen 

Sponsorivastaava 

 

Anna-Maija Jukarainen 

’Klubimestari’ 

 

Riikka Piispa 

Tiedotusvastaava 

 

KIITOKSET 
Kiitokset kannen kuvista Marika Hellman, Aada Väisänen, Elina Hytönen, Minna 

Alaspää ja Emmi Viljakainen.
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