KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

Kokous 4/2013

PÖYTÄKIRJAOTE HALLITUKSEN KOKOUKSESTA Tiistaina 23.4.2013 klo 18.00 alkaen
Ninnalla

Läsnä Hannu Rytkönen, puheenjohtaja,Leena Särkelä-Huttunen, Anna Maria Honkala, Tarja
Sahlberg, Hanna Niskanen, Helena Heikkinen, Riitta Pajari, Krista Korhonen, jun. ed sekä Mirja
Leppänen

1 §

Puheenjohtaja Hannu Rytkönen avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (3/2013, 26.3.2013) pöytäkirja
-Kansalliset estekilpailut jouduttiin perumaan varotoimena herpes-viruksen leviämisen
estämiseksi.
-Sari Nieminen valittiin SRL:n Ratsuviestinnän erityiskoulutukseen.

3 §

Maneesi:
Anna Maria kertoi yhteydenotoistaan Kestilään Lasse Riikoseen ja Ouluun
Saaran tallille/Kalle Moilaseen. Anna Maria laatii vielä yhteenvedon kuulemistaan
asioista.
Ninna on lähettänyt sähköpostia maneesitilanteestamme SRL:n pääsihteeri Fred
Sundwallille sekä Petri Mellerille, jotka kuuluvat ympäristöministeriön työryhmään.
Työryhmän päätöksiä ja ohjeita odotellaan.

4§

Nuorisoasiat:
Eerika Schroderus on toinen junioriedustaja hallituksessa.
Riikka ja Krista olivat Sinettiseuratapaamisessa Hämeenlinnassa.

5 §

Talousasiat

6 §

Muut asiat:
-Ninna kertoi terveiset SRL:n kevätkokousristeilyltä.
-Seuramme valittiin SRL:n seurakehittämisvalmennukseen. Hannu ja Tarja Sahlberg
ovat lähdössä ensimäiseen tapaamiseen Tampereelle 11.5.
-PSR:n kevään suunnittelukokous pe 26.4 Oulussa – arki-iltana Ouluun lähtö ei
onnistu.
-Anna Maria on selvittänyt EA-kurssia, Mika Hiljanen Sotkamosta on halukas
pitämään kurssin. Kurssiajankohtaa katsotaan syksylle.
-Esteratsastuksen aluepuheenjohtajatuomarikurssille osallistuu Leena mikäli se
pidetään.
-Koulu- ja esteratsastuksen valmennusteamien tapaaminen on la 27.4 Vuokatissa,
Johanna Pernu pitää kehonhallintatunnin ja sen jälkeen on ruokailu ja sauna.
-Ninna on laatinut kaupungin liikunta-avustuksen, liitteenä.
-Ninna on esittänyt Valtakunnallisen liikunnan ja urheilun nuorisokomitean
Vuoden nuoreksi vapaaehtoiseksi Krista Korhosta.

7 §

Pari viikkoa sitten pienen maneesin pohjalle ajettiin lunta ajatuksena, että se
sulaessaan vähentäisi maneesin pölyämistä. Hanke epäonnistui valitettavasti ja
lumi on sulanut hitaasti eikä sulamisvesi imeydy routamaahan. Näin ollen maneesissa
ei ole voitu ratsastaa. Viikonloppuna pidetty lännenratsastuskurssi pidettiin isossa
maneesissa ja räntäsateesta johtuen hevosten liikuttamismahdollisuudet olivat vähissä.
Hallitus pahoittelee aiheutunutta tilannetta – ennakkoon ongelmaa ei voitu tietää.
Tyytymättömyyttä on aiheuttanut myös kesän tuleva talliremontti, jolloin tallin
hevoset majoittuvat pikkumaneesissa ja ratsastusalueiden käyttö supistuu.
Hallitus päätti pudottaa toukokuun maneesimaksun puoleen, syksyn käyttömaksuista
päätetään myöhemmin, mikäli remontti pitkittyy.
Talliremontin alkamisajankohtaa ei vielä varmuudella tiedetä, koska urakkatarjouksia
voidaan pyytää vasta tulevalla viikolla. Remontti aloitetetaan tallin puolelta niin
että uudet karsinat saadaan pystytettyä ensin ja uudisosan rakentamista voidaan jatkaa
sen jälkeen. Näin pikkumaneesi saadaan käyttöön, ulkokenttä ja iso maneesi ovat
käytössä koko kesän, kesäleirejä on aiempaa vähemmän.
Keskusteltiin myös raviradan keskellä olevasta aidatusta kentästä – voisiko sitä
saada käyttöön. Kentän pohja ei ole paras mahdollinen, mutta jos joku siellä haluaa
ratsastaa, voidaan käyttöä kysyä Raviradalta.

7 §

Muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Hannu Rytkönen
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

