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HALLITUKSEN KOKOUSMUISTIO 2/2022 

 

Kylmän Ratsastajat ry 
Siikapurontie 63 
87500 Kajaani 
 
Aika: 12.2.2022, klo 15:00 
Paikka: Kylmän Ratsastustalli, leirimökki 
 

Läsnäolijat: 

Sonja Karppinen 
Anne Avonius 
Päivi Karhu 
Jenni Kortetjärvi 
Milla Meriläinen 
 
Etäyhteyden kautta osallistui: 
Maria Kumpulainen 
 
 
 

Kokouksen aikana käsitellyt asiat 
 

- Helmikuun kilpailut 

Keskusteltiin koulukilpailuiden järjestelyistä. Päätettiin, että kilpailutiimit pitävät kanttiinin kisoissa. Kisoja 
on sponsoroimassa R-collection ja sijoittuneille on luvattu esinepalkinnot, joten keskusteltiin palkinnoista. 
Seuraluokkien voittajalle on palkintona R-Collectionin pipo. Keskusteltiin, onko muille sijoittuneille riittävä 
esinepalkinto R-collectionin kangasmaskit. Tarkistetaan säännöistä paljonko esinepalkintojen hinnan pitäisi 
vähintään olla. Päätetään poistaa kisojen kutsusta kohta ”ei yleisöä”. 

 

- Maaliskuun estekilpailut 

Keskusteltiin estekilpailujen luokista. Päätettiin laittaa kisoihin harjoitusluokiksi ristikko ja 40 cm, 
seuraluokkina 65 cm ja 80 cm. Anne Avonius tuomaroi kilpailut. Kysytään ratamestariksi Jenni Hirvosta. 
Sonja Karppinen hoitaa kutsun Kipaan tai katsoo sen yhdessä Susanna Savolaisen kanssa. Päätettiin, että 
maaliskuun kisoihin valitaan arvostelut vielä vanhojen sääntöjen mukaan. Keskustellaan myöhemmin lisää 
estekisojen arvostelutavasta tulevissa kilpailuissa. 

 

- Estetolppien uusiminen 

Keskusteltiin estetolppien uusimisesta. Anne Avonius on selvittänyt estetolppien hankintaa. Vanhojen 
tolppien kiskot pitäisi sopia uusiin tolppiin. Tolpat päätetään tilata mahdollisimman pian. Anne Avonius 
hoitaa tolppien tilauksen. Tolppia tilataan 20 kappaletta, josta talli maksaa 10 tolppaa ja seuraa 10 tolppaa. 
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- Talkoopassi 

Keskusteltiin aiemmin mietinnän alla olleesta talkoolaisten palkitsemisjärjestelmästä. Todettiin, että viime 
aikoina ei ole ollut ongelmaa saada talkoolaisia kilpailuihin. Päätettiin, ettei talkoopassia oteta toistaiseksi 
käyttöön, mutta vuoden lopussa järjestetään yhteinen kiitosilta kaikille talkoolaisille. 

 

- Jäsenilta 

Päätettiin, että seuraava jäsenilta on huhtikuussa. Maaliskuussa ei järjestetä jäseniltaa. Päätetään 
seuraavan jäsenillan aktiviteetistä ja sisällöstä myöhemmin. 

 

- Maaliskuun jäsenkirje 

Pohdittiin mitä seuraavan jäsenkirjeen pitäisi sisältää. Päätettiin mainita jo maaliskuun jäsenkirjeessä 
toukokuussa järjestettävästä seuraretkestä, jotta jäsenet saavat päivämäärän ylös kalenteriin. Lisäksi 
jäsenkirjeessä kerrotaan uudistuneesta kilpailu- ja valmennustuesta. 

 

- Toimintakäsikirja 

Sonja Karppinen on päivittänyt seuran toimintakäsikirjan. Toimintakäsikirja on lähetetty hallitukselle 
sähköpostitse tutustuttavaksi etukäteen. Päätetään hyväksyä päivitetty toimintakäsikirja sellaisenaan. 
Sonja Karppinen lataa päivitetyn toimintakäsikirjan esille tallin ja seuran nettisivuille. 

 

- Syksyn heppakerhon vetäjien palkitseminen 

Keskusteltiin heppakerhon vetäjien palkkiosta. Syksyllä käydyn keskustelun jälkeen on käynyt ilmi, että 
palkkion maksussa tulee eteen verotukseen liittyvät seikat sekä yhdistyksen yleishyödyllisyyden periaate.  
Keskusteliin myös siitä, onko tasapuolista maksaa heppakerhon vetäjille palkkiota, kun muillekaan seuran 
eteen talkoileville ei palkkioita ole maksettu. Päätetään, että jatkossa heppakerhon vetäjille ei makseta 
palkkiota, vaan heidät kutsutaan vuoden lopussa talkoolaisten kiitosiltaan niin kuin muutkin talkoolaiset. 

 

- Syksyn kilpailupäivät Kipaan 

Päätettiin, että Sonja Karppinen katsoo Kipasta mahdollisia kisapäiviä syksylle ja ehdottaa niitä sitten 
hallitukselle sähköpostitse. Syksyn kilpailupäivät lisätään Kipan kilpailukalenteriin mahdollisimman pian. 

 

- Alueen seuratuen hakeminen 

Keskusteltiin kouluratsastusklinikan järjestämisestä Kylmän Ratsastustallilla. Tähän tapahtumaan 
pystyttäisiin hakemaan SRL Pohjois-Suomen alueen myöntämää seuratukea. Ehdotettiin, että mietitään 
jokainen mahdollisia, yleisöä houkuttelevia kouluvalmentajia ja keskustellaan asiasta lisää seuraavassa 
kokouksessa. 

 

- Hallituksen seuraava kokous  

Päätettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään 3.4.2022 klo: 17.00. 


