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SYYSKOKOUS 2022 

Pöytäkirja 
Paikka: Bembölen kahvitupa, Espoo 

Aika: La 19.11.2022  klo 18.30 

Läsnä: Erillinen osallistujalista liitteenä 

 

1. Kokouksen avaus 

Suvi Takko avasi kokouksen klo 18.36 

 

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiden 

valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Takko ja sihteeriksi Silja Raappana. Pöytäkirjan 

tarkastajiksi valittiin Milja Ahonen ja Sanna Ahonen. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 
5. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut 2022 

Suvi Takko esitteli vuoden 2023 toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Hyväksyttiin 
esityksen mukaisesti. 

  

Jäsenmaksuista päätettiin, että SRL:n osuuden päälle seuran oma osuus on 10 eur jäsen 

kaikilta jäsentyypeiltä. Myös kannatusjäsenmaksu on 10 eur. 

  

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille ei makseta jäsenmaksua 

palkkiona tehtävän hoitamisesta vuodelle 2023. 

 

6. Esitetään seuran sääntöjen muutokset 

 

Hyväksyttiin yksimielisesti uudet sääntö muutokset. 

 

 

7.  Valitaan hallitukselle puheenjohtaja 

Gumbölen ratsastajien puheenjohtajaksi kaudelle 2023 valittiin Suvi Takko. 
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8.  Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet sekä juniorijäsenet 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin: 

Kitty Wancke, Kirsi Inkala, Milja Ahonen, Pia Palmroos, Kristina Ketola, Sanni Leino, Charlotta 

Wancke (varajäsen) 

 

 

9. Toiminnantarkastajienvalinta 

Vuoden 2023 toiminnantarkastajaksi valittiin Sanna Suvanto ja varatoiminnantarkastajaksi 

Tiina Kerttula. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18.57. 

 

Espoossa 19.11.2022 

 

                                                                                                      
Puheenjohtaja      Sihteeri 

Suvi Takko      Silja Raappana 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja se vastaa kokouksen kulkua.                                                                              

 

   
Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja 

Milja Ahonen       Sanna Ahonen       

  

 

Liite 1 Toimintasuunnitelma 2023 

Liite 2 Talousarvio 2023 

Liite 3 Läsnäolijat 
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Liite 2 - Toimintasuunnitelma 2023 
Gumbölen Ratstatsajat ry 

 

 

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 eri 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 2023 haasteet, mahdollisuudet ja toimintasuunnitelma 

aihealueittain 

 
Aihe:            Kilpailut 

Haasteet ja mahdollisuudet:  

Kaudella 2022 kilpailuiden lähtijämäärät laskivat aiemmista kaikessa kilpailutoimissa, 

myös meillä. Kilpailumme saivat runsaasti positiivista palautetta järjestelyistä. 

Haasteena talkootyön houkuttelevuus, vastuun jakaminen ja sitoutuneet 

yhteistyökumppanit.  

Suunnitelma kaudelle 2023: 

Järjestetään seuratason este- ja kouluratsastuskilpailuja. Koulutetaan tuomari- ja 

tulospalveluosaamista omaan seuraan.  

 

Aihe: Rataharjoitukset 

Haasteet ja mahdollisuudet: 

Esteiden konsepti tehokas ja toimiva, osallistujamäärä vaihteleva  

Koulurataharjoituksien osallistumisinto on järjestelyintoa suurempi 

WE osallistumismäärä pieni, mielenkiinto ja näkyvyys suhteessa suurta 
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Suunnitelma kaudelle 2023: 

Jatketaan esterataharjoituksia kuten aiempina vuosina. 

Aktivoidaan kouluratsastajia kehittämään ja osallistumaan toimintaan 

Madalletaan we osallitusmiskynnystä ja tehdään lajiliiton kanssa yhteistyötä 

 

Aihe: Muut tapahtumat 

Haasteet ja mahdollisuudet: 

Jäsenten hevosmiestaitojen laajentaminen ja syventäminen, myös ei-kilpailevien ja ei-

ratsastavien jäsenten huomiointi.  

Suunnitelma kaudelle 2023: 

Järjestetään jäsenten toiveita kuunnellen luento- ja opetustilaisuuksia. 

Järjestetään talkoot, pikkujoulut, hihs-lipputilaus ja joulukatrilli.  

 

Aihe: Tiedotus ja näkyvyys 

Haasteet ja mahdollisuudet: 

Tiedotuskanavat ovat aktiivisia, monikanavaisia ja ajan tasalla. Seuran ulkopuolisen 

kohderyhmän tavoittaminen muissa kuin Kipassa olevissa kilpailuissa on työlästä. 

Suunnitelma kaudelle 2023: 

Pidetään yllä saavutettu tiedotuksen laatutaso. Lisätään näkyvyyttä somessa, jottei 

kilpailujen ja muiden tapahtumien löytäminen ole Kipasta kiinni. 

 

Aihe: Kalusto 

Haasteet ja mahdollisuudet: 

Estekalusto osittain huoltomaalauksen tarpeessa. Kouluaitojen tilanne hyvä, 

rikkinäiset uusittu. WE kaluston haasteet sen rakentamisen ja purkamisten 

työläydessä. Äänentoistolaitteisto rikkoontunut, lainattu Jarkko Koskenmäeltä. 

Suunnitelma kaudelle 2023: 

Lunastetaan käytetty äänentoistolaitteisto Jarkolta. Huolletaan nykyistä kalustoa, 

tehdään hankintoja tarpeen mukaan.  

 

Aihe: Talkootyö 

Haasteet ja mahdollisuudet: 

Kilpailuiden talkootilanne jokseenkin tyydyttävä, vastuun jakamisessa parannettavaa. 

Suunnitelma kaudelle 2023: 

Pidetään huolta talkoilijoista, luodaan hyvää yhteishenkeä, huolehditaan aktiivien 

jaksamisesta, tarjotaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja tuodaan näkyväksi 

talkootyön arvostusta.   
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Liite 2 - Talousarvio vuodelle 2023 
Gumbölen ratsastajat ry 

LIKVIDITEETTIARVIO 31.12.2022 

 pankkitilin saldo 1.1.2022  2772,04 

 käteiskassan saldo 1.1.2022  1039,62 

  yhteensä 1.1.2022 3811,66 

 pankkitilin saldon ennuste 31.12.2022 2000 

 käteiskassan ennuste 31.12.2022 1000 

  rahavarat arvio 31.12.2022, noin 3000 

TALOUSARVIO VUODELLE 2023 

 tuotot    

 kilpailutuotot   7400 

 buffatuotot   0 

 tapahtumat   0 

 jäsenmaksujen palautukset  900 

  yhteensä  8300 

 kulut    

 kilpailukustannukset  −1200 

 kilpailukustannukset, pohjamaksut  −1200 

 kilpailukustannukset, talkooeväs  −500 

 jäsentapahtumat  −1000 

 sponsorointi jäsenistölle  −1000 

 tiedotus   −300 

 kanslia ja kuulutuskalusta   −1800 

 kalustonhoito ja pientarvikkeet −500 

 kisa-avustukset 2023  −1000 

 maksetut jäsenmaksut SRL  −500 

 tuki- ja kannatusmaksut  −200 

 pankkikulut   −300 

  yhteensä  −9500 

     

  tulos yli-/alijäämä -1200 

     

 rahavarat arvio 31.12.2023  1800 
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Liite 3 - Läsnäolijat 
 

Nora Rehn 

Kitty Wancke 

Tiina Kerttula 

Jarkko Koskenmäki 

Satu Saaristo 

Isla Paassilta 

Kristina Ketola 

Verna Lehti 

Sami Nyyssönen 

Suvi Takko 

Hilkka Lumme 

Milja Ahonen 

Sanna Ahonen 

Silja Raappana 

Paula Korppi 

Nina Lehti 

Sara Pasterstein 

Sofi Pasterstein 

Aurora Lalu 

Sanni Leino 

Emelie Åström 

Riitta Wancke 

Peter Wancke 

Neela Gassen 

Charlotta Wancke 

Joanna Ripatti 

Pia Palmroos 
Sanna Suvanto 

Hannele Kuivamäki 


