
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY    KOKOUS 1/2021 

 

 

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA SUNNUNTAINA 10.1.2021 klo 17.30 alkaen 
Ravintola Sulon kabinetissa 

 

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Eveliina Mikkola, Jaana 

Huotari, Jenni Hirvonen, Asta Uhlbäck, Sari Kuure, junioriedustajat Susan Lappalainen ja Elli 

Heiskanen sekä Mirja Leppänen, sihteeri 

 

 

1  § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen. 

 

2  § Valittiin: 

 varapuheenjohtajaksi Sanna-Maria Klemetti 

 sihteeri-rahastonhoitajaksi Mirja Leppänen 

 tiedotusvastaaviksi Sari Kuure ja Liisa Kemppainen 

 nuorisovastaavaksi Soili Pyy 

 kilpailu- ja turvallisuusvastaavaksi Soile Lappalainen 

 maneesivastaaviksi Eveliina Mikkola ja Jenni Hirvonen 

 estekalustovastaaviksi Jenni Hirvonen ja Asta Uhlbäck 

 koulukalustovastaaviksi Soili Pyy ja Jaana Huotari 

 

 Sovittiin että maneesivastaavat järjestävät maneesin siivoustalkoot 

 keväällä ja syksyllä, mahdollisista korjauksista tai rikkoontumisista tulee 

 ilmoittaa aina eteenpäin. 

 

3  § Kokoukset pyritään pitämään torstai-iltaisin, myös sunnuntai-illan kokouksia 

 voidaan pitää välillä. 

 Edellisen kokouksen pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille hyväksyttäväksi 

 sähköpostitse, samoin esityslista ennen seuraavaa kokousta. 

 

4  § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja: 

 *Luontoretkelle osallistui yhdeksän henkilöä. 

 *Kajaanin kaupungin liikuntatoimen nuoriso- ja koulutusavustukset myönnetty, 

   päätökset liitteenä. 

 *Koronaepidemiasta johtuen seuran ja ratsastuskoulun yhteinen ulkojuhla peruttiin, 

   samoin seuran iltajuhla. Ansiomerkit jaetaan ja juhlat järjestetään myöhemmin. 

 

5  § Nuorisoasiat: 

 *Soili ja Essi laativat Kajaven nuorisoavustushakemuksen. 

 *Heppakerhon vetäjänä jatkaa Essi Vimpari apunaan Elli Heiskanen ja Aino  

   Mäkäräinen. Kepparitunnit pitää Heidi Pyy. 

 

6  § Talousasiat: 

*Kajaanin Ratsastusseura on saanut lahjoituksena karsinan Kiinteistö Oy Kajaanin   

Ratsastuskeskuksen tallista (karsina no 15). Lahjoituksen vastaanottajana sitoudumme 

vastaamaan osakkeisiin sisältyvän remonttilainan ja maksamaan myös yhtiövastikkeet.  

   Lahjakirja on allekirjoitettu 31.12.2020. Karsina on vuokrattu Kajaanin 

   Hevosharrastekeskukselle. 



 *Sonja Mäkelä tulee pitämään estekurssin 17.1 ja Heidi Huurinainen koulu- 

   kursin 6.-7.2. Kurssit ovat tarkoitettu KRS jäsenille, jotka edustavat seuraamme, 

   kurssikulut maksaa seura. 

 

7  § Muut asiat: 

 *Kilpailukalenteri: kansalliset- ja aluekisat hyväksytty kalenteriin, 4.7 

 suunnitellut alue-estekisat muutetaan seurakilpailuiksi, katsotaan löytyykö 

 alkusyksyyn tilaa alue-estekisoille. 

 *Ulkopuolisten valmentajien kaikkia valmennustunteja ei ole mahdollista pitää 

 isossa maneesissa – Sari on jo informoinut asiasta.  

 Pikkumaneesin pohjaremontti on suunnitteilla touko-kesäkuun vaihteessa ja 

 helpottanee jatkossa maneesien käyttöä. 

 *SRL Pohjois-Suomi järjestää helmikuussa estetuomari- ja stewardkurssin – 

 tietoa on jo välitetty, jos löytyisi halukkaita. 

 *KRS osallistui SRL:n jäsenhankintakampanjaan syksyllä ja voitimme 

 bartereita Tallink Siljalle. Selvittelyt voiton käytöstä menossa. 

 *KHK:n tallialueella harjoittelua tekevä henkilö ad. maaliskuun loppu, 

 työaika 16.30-20. 

 *Valokuvauskilpailu järjestetään tammi-syyskuu-ajalla, kuvia käytetään mm. 

 vuoden 2022 vuosikalenterissa. Sari laittaa infoa. 

 

8  § Muita asioita ei ollut, seuraava kokous pidetään torstaina 18.2 klo 17.00 alkaen, 

 paikka vielä avoin. 

 

 

  

 

 

 

 Tarja Sahlberg   Mirja Leppänen 

 puheenjohtaja   sihteeri 

  

 

 
 


