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Gu mbölen Ratsastajat ry

SYYSKOKOUS 2O2O

Pöytäkirja

Paikka: Heinäpoudankuja 3 H 02760 Espoo

Aika: La 28.11.2020 klo 19.00

Läsnä: Erillinen osallistujalista liitteenä

1. Kokouksen avaus

Suvi Takko avasi kokouksen klo L9.08

2. puheeniohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiden

valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Takko ja sihteeriksi Kitty Wancke. Pöytäkirjan

tarkastajiksi valittiin Elina Stadigh & Kirsikka lsohanni.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Työjärjestyksen hyväksYminen

Hyvä ksyttiin kokou ksen työjärjestys.

5. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut 2O2l

Suvi Takko ja Kirsikka lsohanni esittelivät vuoden 2021 toimintasuunnitelman sekä

talousarvion. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Jäsenmaksuista päätettiin, että SRL:n osuuden päälle seuran oma osuus on L0 eur jäsen

kaikilta jäsentyypeiltä. Myös kannatusjäsenmaksu on 10 eur.

päätettiin, että hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksetaan palkkiona tehtävän

hoitamisesta jäsenmaksu vuodelle 2021 (SRL:n osuus + seuran osuus).

6. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja

Gu mbölen ratsastajien pu hee njohtaja ksi ka ud ell e 2O2L va litti i n Suvi Ta kko

7. Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet sekä juniorijäsenet

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Elina Kilpeläinen, Kirsikka lsohanni, Kitty Wancke,

Hannele Tarvaincn, Kirsi lnkala & Nora Rehn. Juniorijäseniä ei valittu. Varajäseniä ei valittu.



Gumbölen Ratsastajat ry

8. Toiminnantarkastajien valinta

Vuoden 202L toiminnantarkastajaksi valittiin Tiia Hyysalo ja varatoiminnantarkastajaksi Tiina
Kerttula.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.44.

Espoossa 28.L7.202O

johtaja Sihteeri

Suvi Takko Kitty Wancke

Pöytäkirja on tarkastettu ja se vastaa kokouksen kulkua.
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Pöytä kirja nta rkastaja

Kirsikka lsohanni

Liite L Toimintasuunnitelma 2O2I

Liite 2 Talousarvio 2O27

Liite 3 Läsnäolijat

Pöytä kirja nta rkastaja

Elina Stadigh
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Liite 1- - Toimintasuunnitelma 2O2t

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus
Gumbölen Ratsastajat ry:n tarkoitus on edistää ratsastusta urheilu- ja liikuntamuotona, järjestää

ratsastuskilpailuja, järjestää ratsastusta ja ratsuhevosia koskevia opetus-ja harrastustilaisuuksia sekä

tukea jäsentensä ratsastusurheiluharrastusta. Gumbölen Ratsastajat ry toteuttaa näitä tarkoituksia

järjestämällä 1-tason kilpailuja este- ja kouluratsastuksessa, järjestämällä erilaisia rataharjoituksia,

valmennus- ja luentotilaisuuksia, ylläpitämällä lajeihin tarvittavaa kalustoa sekä tukemalla rahallisesti

jäseniään kilpailuluvissa ja tapahtumiensa osallistumismaksuissa.

Visio tulevasta
Gumbölen Ratsastajat ry on alueellisesti tunnettu ja arvostettu kilpailujärjestäjä, jolla on vakiintunut

asema korkealaatuisten kilpailujärjestäjien joukossa. Tämän aseman säilyttäminen on ensiarvoisen

tärkeää seuran talouden kannalta ja sitä varmistetaan jatkuvalla, ennakoitavalla ja laadukkaalla

kilpailutoiminnalla. Gumbölen Ratsastajat ry on aktiivinen toimija Gumbölen Ratsastuskeskuksen

tiloissa ja houkutteleva vaihtoehto niin kilpaileville kuin kilpailemattomille lajin harrastajille'

Kauden 202 j. haasteet, mahdollisuudet ja toimintasuunnitelma aihealueittain

Aihe: Koronapandemia

Haasteet ja mahdollisuudet:
Kilpailuiden mahdolliset peruutukset tai rajoitukset ja niistä aiheutuva tulojenmenetys

Suunnitelma kaudelle 2021:

Jatketaan toimintaa koronatilanteen mahdollistamissa rajoissa. Kaudesta 2020 selvittiin

poikkeuksillisesta tilanteesta huolimatta hyvin. Panostetaan turvallisiin tapahtumiin ja

siirretään tulevaisuuteen tapahtumia, jotka eivät ole pandemian kannalta turvallisia'

Aihe: Kilpailut
Haasteet ja mahdollisuudet:

Kaudella 2020 haasteita koronarajoitusten kanssa, kannattavuus rajoitusten kanssa heikko

Haasteena vastuun jakaminen ja sitoutuneet yhteistyökumppanit' Uusi kipa ja mobilepay

helpotta neet rahastusta huomattavasti'

Suunnitelma kaudelle 2021:

Järjestetään 3kpl 1-tason esteratsastuksen keskiviikkokisoja samoina ajankohtina kuin

edellisvuosina. Järjestetään 2kpl l.tason koulukilpailuja' Lakkautetaan erillinen

kouluratsastustoimikunta ja pidetään koulu- ja estekilpailut samassa asemasa

hallitustyöskentelyssä. Koulutetaan tuomari- ja tulospalveluosaamista omaan seuraan'

Aihe: Rataharjoitukset

Haasteet ja mahdollisuudet:
Esteiden konsepti tehokas ja toimiva, osallistujamäärä vakiintunut ja riittävä

Koulurataharjoituksiin ei vielä vakiintunutta systeemiä WE osallistumismäärä pieni,

mielenkiinto ja näkyvyys suhteessa suurta'
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Suunnitelma kaudelle 2021:
Jatketaan esterataharjoituksia kuten aiempina vuosina. Aktivoidaan kouluratsastajia
kehittämään ja osallistumaan toimintaan. Madalletaan we osallitusmiskynnystä ja tehdään
lajiliiton kanssa yhteistyöta.

Aihe: Muut tapahtumat
Haasteet ja mahdollisuudet:

Jäsenten hevosmiestaitojen laajentaminen ja syventä minen, myös ei-kilpailevien ja
ei-ratsastavien jäsenten huomiointi. Korona estänyt luentojen ja muiden perinteisten
tapahtumien jä rjestä mistä.

Suunnitelma kaudelle 2021:
Järjestetään jäsenten toiveiden ja koronatilanteen mukaan luento- ja opetustilaisuuksia.
Järjestetään talkoot, pikkujou lut, hihs-lipputilaus ja joulu katrilli.

Aihe; Tiedotus ja näkyvyys
Haasteet ja mahdollisuudet:

Tiedotusta kehitetty ja parannettu vuoden 2020 aikana. Tiedotuskanavat ovat aktiivisia,
monikanavaisia ja ajan tasalla. Seuran ulkopuolisen kohderyhmän tavoittaminen muissa kuin
kipassa olevissa kilpailuissa on työlästä.

Suunnitelma kaudelle 2021;
Pidetään yllä saavutettu tiedotuksen laatutaso. Varmistetaan uusien osoitteiden ja muiden
tehtyjen muutosten onnistuminen.

Aihe: Kalusto

Haasteet ja mahdollisuudet:
Estekaluston tilanne erinomainen. Kouluaitojen tilanne hyvä. WE kaluston haasteet sen
rakentamisen ja purkamisten työläydessä.

Suunnitelma kaudelle 2020:
Huolletaan nykyistä kalustoa, tehdään hankintoja tarpeen mukaan.

Aihe: Talkootyö
Haasteet ja mahdollisuudet;

Kilpailu iden ta lkootilanne hyvä, vastuun ja kamisessa parannettavaa.
Suunnitelma l<audelle 2020:

Pidetään huolta talkoilijoista, luodaan hyvää yhteishenkeä, huolehditaan aktiivien
jaksamisesta, tarjotaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja tuodaan näkyväksi
ta lkootyön arvostusta.
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Liite 3 - Läsnäolijat

Essi Raunamaa

Kirsikka lsohanni

Tiia Hyysalo

Tiia Venovirta

Suvi Takko

llona Karppinen

Hannele Tarvainen

Sami Nyyssönen

Olivia Kauppi

Kitty Wancke

Elina Stadigh

Kirsi lnkala


