KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 2/2013

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TIISTAINA 26.2.2013 Klo 18.15 alkaen
Ninnalla

Läsnä: Hannu Rytkönen, puheenjohtaja, Riikka Saastamoinen, Tarja Sahlberg, Hanna Niskanen,
Anna Maria Honkala, Leena Särkelä-Huttunen sekä Mirja Leppänen, sihteeri

1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (13.1.2013) pöytäkirja:
*Lisenssikoulutuksessa Oulun superviikonloppuna olivat Elina Salmela, Sara Arola
sekä Annika Korhonen.
*Kilpailulisenssikoulutukseen osallistui 27 henkilöä. Kiitokset kouluttajille.
*Verohallinnon määräysten muuttumisesta alv:n suhteen ei ole tietoa eikä
dokumentteja arkistossa, Ninna on pyytänyt tilitoimistoa selvittämään asiaa.

3 §

MANEESI
Laukaalla tapahtui 13.2 järkyttävä onnettomuus ratsastusmaneesin romahduttua ja
yksi lapsi menehtyi romahduksessa.
Onnettomuuden seurauksena Ympäristöministeriö aloitti selvittykset maneesien
kunnosta. Ministeriön ohjeiden mukaan Muovihuone-valmistajan rakentamat hallit
kuuluivat riskiryhmään ja ne tuli tarkastaa ennen käytön jatkamista.
Iso maneesi asetettiin käyttökieltoon 19.2 ja samana päivänä kävivät rakennustarkastaja Hannu Leskinen ja Insinööritoimisto Mäkeläisestä Ville Jurvansuu tarkastamassa
maneesin ja sen piirustukset.
Lujuuslaskelmissa todettiin että maneesin kuorman kestävyydessä on puutteita, mikäli
katolle kerääntyy lunta. Asiasta keskusteltiin asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa
ja saimme luvan käyttää maneesia kun katolla ei ole lumikuormaa.
Maneesin katolta poistettiin lumi vetämällä naruilla, hakkaamalla lapion lavalla
seiniä sekä Huurinaisen nosturilla nostettiin kattomuovia sisältäpäin.
Maneesi otettiin jälleen käyttöön la 23.2.
Maneesin ulkopuolisen reunalumen poistamiseksi pidettiin talkoot su 24.2 – talkoissa
oli vain neljä henkilöä.
Maneesin kantavien rakenteiden uudelleen mitoituksessa selvisi että kun otetaan
huomioon alueen säännösten mukainen tuulikuorma, on lumikuorman kesto
n. 40 kg/m2 kun normien mukainen minimitaso on 220 kg/m2. Maneesin kuormaa
lasketaan vielä uudelleen, jotta oikeat laskelmat saadaan.
Maneesin rakentanut Muovihuone on selvitystilassa eikä sillä ole tallessa mitään
dokumentteja. Liimapuukaaret tehneeseen Versowoodiin on insinööritoimiston
puolesta oltu yhteydessä. Muovihuoneen maneeseja on Suomessa 9 ja kahdelta
paikkakunnalta on oltu yhteydessä Soile Lappalaiseen.
Mitään dokumentteja lujuuslaskelmista ei arkistosta löydy, ainoastaan Muovihuoneen
tarjous – rakennuspiirustukset on toimitettu insinööritoimistolle.
Hallitus päätti että Hannu on yhteydessä Leena Valtaseen ja maneesin rakentamista

valvoneeseen Tapio Karjalaiseen josko lisää dokumennteja löytyisi.
Hannu hoitaa myös yhteyden asianajajaan jotta voimme tehdä korvausvaatimuksen
Muovihuoneen konkurssipesälle. Vaade on tehtävä 25.3.2013 mennessä.
Selvitetään, onko muilla Muovihuoneen maneesin omistajilla lujuuslaskelmia kysellään myös käytännön toimenpiteitä lumen poistamiseksi.
Maneesin korjausten suhteen odotetaan Ympäristöministeriön ohjeita.
Suuren urakan tehneitä Heikki Leinosta, Esa Mikkosta ja Soile Lappalaista kiitetään
viemällä heidät syömään.
4§

NUORISOASIAT
Sinettiseuratapaaminen la 13.4 Hämeenlinnassa, Riikka ja Krista selvittävät voivatko
osallistua tapaamiseen.

5 §

TALOUS
Maneesin seinämainoksia / Leena kysyy LähiTapiolan ja Hannua muistutettiin
Suokoneen mainoksesta.

6§

VUOSIKOKOUS
Sihteeri esitteli vuosi- ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 sekä tuloslaskelman
ja taseet.
Hallitus esittää vuosikokoukselle vuosi- ja toimintakertomuksen hyväksymistä
laaditussa muodossa sekä tuloslaskelman ja taseiden hyväksymistä.
Vuosikokous pidetään 26.3 klo 18.15, paikka avoin.

7 §

MUUT ASIAT
*Ninna esitteli vuoden 2012 Ratsastuseurat-kilpailun hakemusta.
*SRL:n kevätkokousviikonloppuun 19.-21.4 osallistuvat Soile Lappalainen ja Mirja
Leppänen.
*Kultasen Kavion Gaalassa Oulussa 2.2. palkittiin KRS vuoden tiedottajana, Krista
Korhonen vuoden nuorisotoimijana sekä Mirja Leppänen vuoden parhaana vapaaehtoisena. Onnittelut voittajille!
*EA-kurssi: Anna Maria kyselee Sotkamon kansalisopistosta voiko koulutuksen
järjestää sitä kautta.
*Selvitetään vieläkö ennätämme Hevoshullu-kisajärjestäjäksi keppihevoskisoissa.
*Kajaanin kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut sekä seurakunta järjestävät yhteistyössä ensi kesänä kaksi Säpinäleiriä Joutenlammella. Leirien aikana tutustutaan
eri harrastukseen ja meidän seuraa on pyydetty esittelemään toimintaamme.
Riikalle ja Kristalle on välitetty viesti, tapahtumaa suunnitellaan lähemmin kesällä.

8 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

