MIKKELIN RATSASTUSSEURA Ry:n
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
1. Jäsenistö ja jäsenmaksut
Jäsenmaksun on maksanut 16.2.2021 mennessä 45 jäsentä. Kaksi uutta
seniorijäsentä. Jäsenyytensä päättämisestä on tullut tieto 7 henkilöltä.
Jäsenmaksut koostuvat vuodelle 2021 seuraavasti:
Seniori: 67€
Juniori: 55€
Perhejäsen seniori: 38,50€
Perhejäsen juniori: 32,50€
Kannatusjäsen: 30€
Ainais-/Kunniajäsen: 52€
2. Yleiset tavoitteet
Mikkelin Ratsastusseuran tavoitteena on ratsastusurheilun edistäminen sekä
ylläpitäminen harrastuksena ja kilpaurheiluna. Seura järjestää valmennuksia sekä
kilpailuja ja ylläpitää junioritoimintaa. Seura pyrkii toimimaan yhteistyössä
paikallisten hevosyhdistysten, ratsastuskoulujen ja tallien kanssa. Mikkelin
ratsastusseura pyrkii toteuttamaan paikallistasolla Suomen Ratsastajainliiton
vuosittain hyväksymää toimintasuunnitelmaa ja urheilueettisiä periaatteita.
Lisäksi seura painottaa kaikessa toiminnassaan kanssaihmisten, hevosen ja
luonnon kunnioittamista. Mikkelin Ratsastusseura on avoin yhteisö, jossa vallitsee
tasa-arvo, hyvät tavat ja oikeudenmukaisuus.
3. Kilpailu- ja valmennustoiminta
Mikkelin Ratsastusseura Ry järjestää kilpailuja koulu- ja esteratsastuksessa seura,
alue- ja kansallisella tasolla. Vuonna 2021 on tarkoitus järjestää yhteensä viidet
eri kilpailut. Koronaepidemia voi vaikuttaa suunnitelmiin vielä tänäkin vuonna.
Seuralla on tavoitteena panostaa jäsentensä kilpailutoiminnan tukemiseen.
25.4. seura- ja alue-estekilpailut
23.5. seura- ja aluekoulukilpailut

6.6. alue- ja kansallinen koulu
22.8. seurakoulu (seuramestaruus)
7.10. seuraeste (seuramestaruus)
4. Seuratoiminta
Seuran edustajat pyrkivät osallistumaan alueen ja liiton järjestämiin koulutuksiin
ja muihin tilaisuuksiin. Seura kannustaa jäseniään kouluttautumaan
toimihenkilötehtäviin kustantamalla koulutusmaksut ja mahdolliset matkakulut.
Jäsenen tulee tehdä hallitukselle koulutusanomus, josta ilmenee koulutuksesta
aiheutuvat kulut. Hallituksen päätöksellä kulut korvataan ja kouluttautuja on
velvollinen työskentelemään toimihenkilönä seuran järjestämässä kilpailussa
ilman erillistä korvausta 3-5 kertaa.
Vuonna 2021 seura palkitsee rankingpisteiden perusteella parhaiten kisoissa eri
ratsastuksen lajeissa menestyneet seuran jäsenet.
5. Nuorisotoiminta
Seuralla ei ole tällä hetkellä nuorisovastaava. Paikka täytetään sopivan henkilön
löytyessä. Seuralle on myönnetty Suomen olympiakomitean ja lajiliiton laatuseura
sinetti nuorisotoiminnasta.
6. Tiedotus- ja suhdetoiminta
Seuralla on omat nettisivut (mrs.sporttisaitti.com), joilla kerrotaan seuran
toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista. Tiedottaminen tapahtuu pääosin
nettisivujen ja Facebookin kautta. Kilpailuista sekä ajankohtaisista tapahtumista
tiedotetaan lisäksi tiedotusvälineille ja yhteistyökumppaneille sähköpostitse.
Seura pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön alueen muiden seurojen kanssa erityisesti
Seurakimpan kautta. Mikkelin Ratsastusseura tulee myös jatkossa aktiivisesti
osallistumaan eri seurojen väliseen yhteistyöhön. Seurakimppa voi järjestää
tapahtumia sekä livenä että etänä. MRS pyrkii löytämään sponsoreita ja muita
yhteistyökumppaneita kilpailu- ja seuratoiminnan tueksi, vaikka se tämän hetken
koronatilanne huomioiden on hyvin vaikeaa. Kilpailuluokkia voidaan myydä
yrityksille ja yhteisöille, erityisesti jos kilpailut voidaan avata yleisölle. Seura
tarjoaa paikallisiin tiedotusvälineisiin juttuja seuran järjestämistä tapahtumista ja

jäsentensä kilpailumenestyksestä erityisesti kansallisella tasolla, mutta myös
aluetason kilpailuissa.
7. Hallinnollinen toiminta
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja
hallitus. Hallitus koostuu neljästä jäsenestä sekä yhdestä varajäsenestä.
Hallituksessa ovat vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.
Hallituksen ulkopuolelta voidaan valita tarvittaessa rahastonhoitaja sekä
jäsensihteeri.

