
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY    KOKOUS 5/2019 

 

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA MAANANTAINA 3.6.2019 klo 17.30 alkaen 

Leirikeskuksessa 

 

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soili Pyy, Sara Arola, Soile Lappalainen, Liisa Kaasinen, Sari 

Kuure ja Mirja Leppänen 

 

1 § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen. 

 

2  § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (29.4.2019) pöytäkirja 

 

3  § NUORISOASIAT: 

 *Nuoret maalaavat estepuomeja lähiviikkoina. Kajaanin Sisustajat sponsoroi maalit. 

 *Ahkerassa käytössä olevat keppariesteet laitettava käytön jälkeen paikoilleen. 

 *Villiinny Keväästä-tapahtumassa esittelivät juniorit kepparitoimintaa. Tapahtumassa 

   mukana olleille tytöille vanhempineen kiitokset! 

 *Lasten naamiaisratsastuskilpailuihin oli vaikea saada talkoolaisia. Jatkossa seuran 

   tuki tapahtumalle suurempi, kisaa tiedotetaan tehokkaammin ja hallituksen 

   jäsenet osallistuvat kisojen järjestämistehtäviin.  

   Aloitteleville kilparatsastajille tehdään infopaketti kisoihin valmistautumisesta 

   itse kilpailusuoritukseen ja verryttelyyn. Liisa laatii luonnoksen, infopaketti laitetaan 

  seuran sivuille. Myös ”talliapulaiset” nimetään aloitteleville kilpailijoille harjoitus- 

  kisoissa, myös koulutusta ennen kisoja voidaan järjestää. 

 

4  § TALOUSASIAT: 

 *Kajaanin kaupungin liikuntatoimen liikunta-avustusta myönnetty seurallemma.   

   Liitteenä hakijoiden painokertoimet. 

 *Estekalustoon tilataan lisää kannattimia (10 kpl), tolppia (5 kpl) ja puomeja (10 kpl), 

   Jenni Hirvonen pyytää tarjoukset ja tekee tilauksen. 

 

5  § MUUT ASIAT: 

 *Kesän koulukisojen valmistelut ok, seuraava vastuuhenkilöiden palaveri pidetään 

   juhannuksen jälkeen. 

*Tähtiseurojen Seurasydän-kampanjaan tunnettu ja/tai vaikuttava henkilö-

seurassamme on ilmoitettu Hildur Hagelberg. Yle tekee jutun valituista. 

*Tähtiseura-auditointi on pe 19.7. Auditointi on aamusta ja iltapäivällä on 

  tapaaminen kainuulaisten seurojen kanssa. SRL:n toimistosta saapuvat vt. 

  toimitusjohtaja Jukka Koivisto ja seurapalvelujen linjapäällikkö Marja Teljamo, 

  jaoksesta 1-2 henkilöä sekä Janne Lappi SRL-hallituksesta ja auditoijana. 

  Illaksi varataan risteily Kouta-laivalla ja sitä ennen voimme käydä syömässä. 



Päätettiin, että seura anoo statusta myös Tähtiseurana aikuisliikunnan osalta, 

käsittely yhtä aikaa lapset ja nuoret Tähtiseura-auditoinnin kanssa. 

Vetäjää aikuisliikunnan alueelle kysellään. 

Laatukäsikirjan luonnostelu tehdään torstaina 27.6 n klo 18, klo 17 pidetään  

kesän kisojen vastuuhenkilöpalaveri. 

Janne Lappi on kiittänyt seuraamme antaessamme tukemme nykyiselle SRL:n 

hallitukselle. 

*Ulkokenttä on saanut kiitosta esteratsastajilta. 

*SRL:n jäsenhuone-applikaation pilottiversio julkaistaan heinäkuussa, liitto 

pyytää appin julkaisun jälkeen palautetta erillisellä kyselyllä. 

*Leidit Lavalla-naisten ratsastustapahtuma lauantaina 15.6. 

 

6  § Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 

 

 

 

 

 

  

 Tarja Sahlberg   Mirja Leppänen 

 puheenjohtaja   sihteeri 

 

    


