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Aika: La t6.tt.2jt9 klo 18.00

Läsnä: Erillinen osallistujalista liitteenä

Gumbölen Ratsastajat ry

1. Kokouksen avaus

Suvi Takko avasi kokouksen klo 18.10.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiden

valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Takko ja sihteeriksi Sanna Suvanto. Pöytäkirjan

tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitliin Kirsikka lsohanni sekä Hannele Tarvainen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous la il lisesti kokoon kutsutu ksi ja päätösvaltaiseksi

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyvä ksyttiin kokou ksen työjärjestys.

5. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut 2020

Suvi Takko ja Kirsikka lsohanni esittelivät vuoden 2020 toimintasuunnitelman sekä

ta lousa rvio n. Hyvä ksytti i n esitykse n m u ka isesti.

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

kaikilta jäsentyypeiltä. Myös kannatusjäsenmaksu on 1"0 eur.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille maksetaan palkkiona tehtävän

hoitamisesta jäsenmaksu vuodelle 2020 (SRL:n osuus + seuran osuus).

6. Valitaan hallitukselle puheeniohtaja

Gumbölen ratsastajien puheenjohtajaksi kaudelle 2020 valittiin Suvi Takko.

7. Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet sekä juniorijäsenet

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sanna Suvanto, Elina Kilpeläinen, Kirsikka lsohanni,

Kitty Wancke, Hannele Tarvainen ja llona Karppinen. Juniorijäseniksi valittiin Charlotta

Wancke ja Olivia Kauppi. Varajäseniä ei valittu.
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8. Toiminnantarkastajien valinta

Vuoden 2020 toiminnantarkastajaksi valitliin Tiia Hyysalo ja varatoiminnantarkastajaksiTiina
Kerttula.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 1"8.45

Espoossa 16.LL.2019

Pu Sihteeri

Sanna SuvantoSuvi Takko

Pöytäkirja on tarkastettu ja se vastaa kokouksen kulkua

ftrr,.tt-q 'W,,tuntn
Pöytä ki rj a nta rkastaj a

Kirsikka lsohanni

Liite 1 Toimintasuunnitelma 2O2O

Liite 2 Talousarvio 2020

Liite 3 Läsnäolijat

Pöytä ki rj a nta rkastaja

Hannele Tarvainen
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YHDISTYKSEN TOI M I N NAN 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 sekä working equitationissa, 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, joka pystyy

kilpailukykyisestivastaamaan suurten yksityisten kilpailujärjestäjien asettamaan haasteeseen. Viime

kesän lähtijämäärät kertovat seuramme vakiintuneesta asemasta 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 2020 HAASTEET, MAHDOLLTSUUDET JA TOIMINTASUUNNITELMA AIHEALUEITTAIN

Aih*: Keskiviikkokilpailut

Naasi*et ja lnahdclf isui;det:
Kaudella 2019 suosio ennätyshyvä, kannattavuus hyvä, aikataulu aiempia vuosia

parempi. Haasteena tehokas organisaatio,

Suunnitel*ra kauc{e lle ä*?*:
Järjestetään 3kpl 1-tason keskiviikkokisoja samoina ajankohtina kuin edellisvuosina.

Koulutetaan tuomari- ja tulospalveluosaamista omaan seuraan'

Selvitetään ATU :n mahdollisuutta.

Åilr*: Koulukilpailut

l-la*stoct ja ma hd*llisu uSet:

Kysyntää on, mutta heikko ennakoitavu us laskee suosiota. Kouluratsastustoimiku nta

on jäänyt yksittäisten henkilöiden varaan.

$r"runnit*lmr knud*l1* ?"02$:

Järjestetään 2kpl l.tason kou I u kil pai luja. Päätetää n kilpailupäivät vuoden alussa

hal litu ksen kokouksessa ja pidetää n m u ut asiat edel leen kou luratsastustoimi kun na n
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alaisuudessa. Lisätään kouluratsastajien välistä keskustelua ja vahvistetaan

kouluratsastustoimikunnan toimintaa,

Åihe: WE kilpailut
N*;rst**t ja nra hd*llisuudet:

Vakiintunut ja odotettu tapahtuma lajin sisällä, kannattavuus heikko ja

osallistujamäärät pieniä,

$uunnitelrna kaud*ll* äö?$:

Järjestetään yhdet we-kilpailut. Tehdään yhteistyötä lajiliiton kanssa läpi kauden

Järjestetään tutustumistilaisuuksia lajiin. Pyritään kevyempään toteutukseen.

Aih*: Rataharjoitukset
l-'ia*st*ct ja ma hd*l lis* xd*t;

Esteiden konsepti toimiva, mutta suosio heikohko.

Kou I u rata ha rjoitusten suosio j ä rj estysi ntoa su u rem p i.

Suunnitelma kaud*lle äS?t]:

Markkinoidaan esterataharjoituksia harkitusti myös ulkopuolisille ratsukoille

Va hvi stetaa n ko u I u ratsastu stoi m i ku n na n toi m i ntaa

Aih*: Muut tapahtumat
l"lnasteet .ja m*hd*llisuud*t:

Jäsenten hevosmiestaitojen laajenta mi nen ja syventämi nen, myös ei-ki lpa i levien ja

ei-ratsastavien jäsenten huomiointi. Luentojen osallistujamäärät olleet pienehköjä.

$uunnitelmo kaL:d*ll* ?02S:

Järjestetään muutkin tapahtumat samojen laatukriteereiden mukaan kuin kilpailut.

Järjestetään talkoot, pikkujoulut, hihs-lipputilaus ja joulukatrilli. Järjestetään jäsenten

toiveiden perusteella luento- ja opetustilaisuuksia.

Åihc: Tiedotus ja näkyvyys

H;lasteet jn rxa hd*llisu ud*t:
Tiedotuskanavat ovat aktiivisia, monikanavaisia ja ajan tasalla. Seuran ulkopuolisen

kohderyhmän tavoittaminen muissa kuin kipassa olevissa kilpailuissa on työlästä.

$uunnit*l*ra kxLrrl*lle 2i]lt):
Avataan kilpailut kipaan ajoissa ja panostetaan niiden huolelliseen linkittämiseen.

Muiden tapahtumien kohdalla panostetaan aktiiviseen sosiaalisen median käyttöön ja

mietitään u usia mainostuskanavia.

Åih*: Kalusto

flää$tcet ja rna htl*llisuudet:
Estekaluston tilanne erinomainen. Kouluaitojen tilanne hyvä. WE kaluston haasteet

sen rakentamisen ja purkamisten työläydessä.

$uunnitclma k*urJe ll* ?-0?0:

Huolletaan nykyistä kalustoa, tehdään hankintoja tarpeen mukaan'
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Åih*: Talkootyö

l"laasteet ja mahd*liisu urlet;
Kilpailuiden talkootilanne parantunut

Suunnite lma kaud*lle ä02*:
Pidetään huolta talkoilijoista, luodaan hyvää yhteishenkeä, huolehditaan aktiivien
jaksamisesta, tarjotaan mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja tuodaan näkyväksi

ta I kootyön a rvostusta.
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Gumbölen R*traetajxt ry
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Liit* S - LäsnS*{ijat

Essi Raunamaa

Aurora lsohanni

Satu Saaristo

Tiia Venovirta

Anne Kiis

Fanni Tukiainen

Elina Kilpeläinen

Karla Kilpeläinen

Jarkko Koskenmäki

Suvi Takko

Hilkka Lumme

Paula Korppi

Olivia Kauppi

Emelie Åström

Anne Hyysalo

Riitta Wancke

Charlotta. Wancke

Kirsi lnkala

Kirsikka lsohanni

Sanna Suvanto

Maarit Salin-Piisilä

Marja Kanerva

Alar Kiis

Fanny Salo

Nina Lehti

Tiina Kerttula

llona Karppinen

Hannele Tarvainen

Sami Nyyssönen

llona Kauppi

Sanna Kauppi

Helena Äström

Tiia Hyysalo

Peter Wancke

Anniina Paalanen


