KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY

KOKOUS 6/2018

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TIISTAINA 21.8.2018 klo 17.30 alkaen Leirikeskuksessa
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soili Pyy, Liisa Kaasinen, Tenna Talvi-Pietarila, Mikaela
Juntunen, junioriedustaja, Liisa Kemppainen, tedotusvastaava sekä Mirja Leppänen, sihteeri
1 §

Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2 §

Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 131.2.2018j pöytäkirja.

3 §

NUORISOASIAT:
*Harrastemessut Kajaanihallilla 1.9 – ei nyt osallistuta.
*Tähtseurapäivät Helsingissä 6.-7.10 – Soili Pyy ja Sanna Heiskanen osallistuvat.
SRL maksaa osallistumismaksut.
*Kepparitunnit alkavat lauantaina 8.9 klo 12-12.42 ja jatkuvat joka toinen lauantai.
Vetäjänä Heidi Pyy ja kavereina Elli Heiskanen ja Kiia Leinonen.
Heppakerhoon Soili kysyy Jenni ja Elina Leinosta Tiia Kananen perehdytäjänä.
Junnukerhon vetäjäksi Soili kysyy Ida Yrttiahoa.
*Kysellään jo alustavast uusia junioriedustajia hallitukseen ensi vuodelle ainakin
Mikaelan tlalle.
*Tokmannin lasten tapahtumassa keppihevostoimintaa oli esitelemässä kolme
tytöä ja Linnanvirta-tapahtumassa kolme tytöä ja Soili.
*SRL etsii ratsastusseuroja mukaan tarjoamaan yläkoululaiselle uudenlaista työharjoitelupaikkaa. TET-harjoitelijoita on meillä KHK:n kauta, seuran puolesta
emme osallistu harjoiteluun.

4 §

TALOUSASIAT:
*Kaupungin liikunta-avustusta myönnety seurallemme
*SRL:n jäsenale alkaa 1.9. ad vuoden loppuun.
*Seuralle on hankitu kaksi partyteltaa kooltaan 3 x 6m – teltoja voidaan vuokrata
seuran jäsenille edullisest.

2 §

ULKOKENTTÄ
*Ulkokentä on nyt valmis ja koekäytössä. Loppukatselmus pidettiin 12.8 ja jatkokatselmus 21.8. Kouluratsastuskilpailut pidettiin kentällä ja kisoissa pohja toimi
hyvin. Hevosen juoksutuksen yhteydessä mursketa oli noussut pintaan.
Pintaan ei nyt lisätä materiaalia – kentä on käytössä normaaliratsastuksessa,
yksitäisiä esteitä/kavaleteja voi ratsastaa. Ei estevalmennuksia eikä estekilpailuja
tänä syksynä.
Kentää lanataan ahkerast – seurataan tarvitseeko kentä erikseen kastelua.
Pikkumaneesin eteen on tuotu kasa luonnonkivi-kivituhkaa – katsotaan, miten
kentä painuu talven aikana ja tarvitaessa lisätään pintamateriaalia.
Kentän aitojen ulkopuolella on ns. huoltokäytävä, talvella kentän lumet aurataan

huoltokäytävälle. Huoltokäytävällä ei ratsastusta muuten kuin siirtyessä kentän
puolelle.
Kentän aitojen pystytykseen vuokrattiin Ramirentlta Avant- traktori poralla,
aitaan on tehty porteja kaikille sivuille ja kulmiin.
Kommenteja kentän toimivuudesta toivotaan ratsastajilta.
6§

OPITOMATKA YPÄJÄN HEVOSOPISTOLLE
*Matka tehdään 27.-28.10.2018 Kajaanin Tila-Autot Oy:n pienoisbussilla.
Matkalle mahtuu 12 osallistujaa ja se on matkalaisille ilmainen – ruokailut
ovat omakustanteiset.
*Ohjelmassa on hevosten hyvinvointluento, Hevosopiston alueeseen/hevosurheilumuseoon sekä maastorataan tutustuminen sekä Dressage Challengekilpailujen seuraaminen.

7 §

MUUT ASIAT:
*KRS on mukana Trainer4 Ridingin pilotointhankkeessa. Ryhmään on ilmoitautunut kolmetoista ratsastajaa. Pilotoint alkaa syksyllä.
*Vuoden 2019 kisojen suunnitelupalaveri pidetään 2.9 estekisojen jälkeen.
Palaveriin kutsutaan estepuolelta ratamestarit ja tuomarit.
Hallituksen kokous päätti etä järjestämme 3-tason kouluratsastuskilpailut
loppukesästä kaksipäiväisinä, mahdollisest 2-tason luokat jo perjantaina.
Kilpailujen järjestämiseksi nimetään vastuuhenkilöt ydintehtäviin, sponsoreiden
hankkimiseksi nimetään ryhmä jo nyt syksyllä kunhan alustava luokkamäärä ja
lähtömaksut ovat tedossa.
*Kilpailijoita pyydetään ilmoitamaan kisakuulumisia ja tuloksia Sarille, jota
niitä voidaan julkaista seuran tedotuksissa. Sari laitaa tedoteta asiasta.
*KyRa järjestää juhlakilpailut 22.-23.9, seura käy onnitelemassa.
*Ninna on lähetänyt onnitelut SRL:n uudelle toimitusjohtajalle Pekka Törmälälle ja
toivotanut hänet tervetulleeksi tutustumaan toimintaamme Kainuussa.
*Masajo Oy on lähestynyt Tarjaa tarjoten hevosten elektrolyytejä seuran myyntin
provisiolla. Myynt koettiin työlääksi varastoinnin ym. vuoksi, emmekä lähde
mukaan myymään.

8 §

Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42.
Seuraava kokous pidetään torstaina 27.9 klo 18.00.
Tarja Sahlberg
puheenjohtaja

Mirja Leppänen
sihteeri

