
HALLITUKSEN KOKOUSMUISTIO 3/2022

Kylmän Ratsastajat ry
Siikapurontie 63
87500 Kajaani

Aika: 3.4.2022, klo 17:00
Paikka: Kylmän Ratsastustalli, maneesin toimisto

Läsnäolijat:

Sonja Karppinen
Jenni Kortetjärvi
Päivi Karhu
Susanna Savolainen
Milla Meriläinen
Heta Huovinen
Katja Leinonen
Maria Kumpulainen

Kokouksen aikana käsitellyt asiat

- Huhtikuun koulukilpailut 10.4.2022

Kävimme läpi koulukilpailuiden järjestelyitä. Päätettiin, että seura pitää kanttiinia kisoissa. Ostetaan

kanttiinin tarvikkeet Osuuskunta Maakunnan lahjakorteilla sekä Maakunnan sponsoroimat esinepalkinnot

(käyttötavaraa) sijoittuneille. Päätettiin myös, että ostetaan termospumppupullo seuran käyttöön samalla

kertaa kisakanttiinia varten. Sovimme että kisoissa muistetaan Tuomari Tarja Lukkaria hänen

60-vuotissyntymäpäivänään, ostetaan hänelle kukkakimppu ja kortti. Päätettiin käyttää muistamiseen noin

30 - 40 euroa. Lauantaina 9.4.2022 valmistellaan talkoilla maneesi kisakuntoon, lanaus alkaa kello 17:00 ja

radanrakennus kello 17:30.

- Sääntömääräinen kevätkokous

Seuran sääntömäärinen kevätkokous järjestetään lauantaina 23.4.2022 Kaukaveden kokoustilassa.

Päätettiin, että tarjotaan kokoukseen osallistuville kahvia, teetä ja jotain makeaa leivonnaista. Päätettiin,

että ostetaan toiminnan tarkastajalle Merja Reinikalle jotain pientä kiitokseksi toiminnantarkastuksesta.

- Seuraretki

Päätettiin vielä pyytää tarjouksia linja-autofirmoilta seuraretkeä varten, jotta saisimme edullisimman

kuljetuksen. Seura kustantaa kuljetuksen, ruokailu ja ratsastus ovat omakustanteisia.
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- Kilpailujen lähtömaksu ja kilpailut

Mietittiin, pitäisikö seuramme jäsenille olla kilpailujen osallistumismaksut hieman edullisempia, ja

nostettaisiinko samalla seuran ulkopuolisilta osallistujilta osallistumismaksua muutamalla eurolla. Ennen

hintojen nostoa täytyy tarkastella hintojen nousun vaikutusta osallistujamääriin. Mietittiin ketä

toimihenkilöitä voitaisiin jatkossa kutsua kilpailuihin tuomareiksi ja ratamestareiksi. Tarkistetaan SRL:n

listalta, että ketä olisi käytettävissä (lähialueilta) edellä mainittuihin tehtäviin ja tarkastellaan mistä asti

kilometrikorvaukset huomioiden on kannattavaa kutsua toimihenkilöitä kisoihin.

- Toukokuun estekilpailut 22.5.2022, Kainuu Cup

Päätimme, että toukokuun kisoissa on kaksi harjoitusluokkaa, ristikko ja 40 cm, sekä kolme seuraluokkaa 65

cm, 75 cm ja 85 cm, joista kaksi ensimmäistä ovat Kainuu Cup -luokkia. Harjoitusluokkien arvostelu on A.1.0

ja seuraluokissa ykkösvaihe arvostellaan arvostelulla A.0. ja kakkosvaihe taitoarvostelulla. Päätettiin, että

seura järjestää kilpailujen kanttiinin. Kainuu Cup luokkiin ostetaan palkinnoksi laadukasta käyttötavaraa.

Kisoja edeltävänä iltana järjestetään talkoot kisapaikan valmistelua varten. Tuomariksi kilpailuhin on saatu

taitotuomarin oikeudet omaava Marianne Okkonen Mannen Ratsutilalta. Ratamestariksi kysytään Jenni

Hirvosta.

- Uudet estetolpat ja estetalkoot

Seuralle on tilattu uusia estetolppia ja alustavan aikataulun mukaan saamme ne viikolla 16. Estetolppiin on

tarkoitus kiinnittää vanhoista esteistä irrotetut kannatinkiskot, jotka päätettiin kunnostaa ja maalata

valkoiseksi ennen kiinnittämistä. Päätettiin järjestää talkoot uusien tolppien käyttöön ottoa varten.

- Kaupungin toimintahakemus

Päätettiin hakea Kajaanin kaupungin yleistä liikuntaseurojen toiminta-avustusta huhtikuun aikana.

- Tähtiseuran kehittämishanke

Sonja Karppinen, Maria Kumpulainen ja Susanna Savolainen osallistuvat 4.4.2022 SRL:n
seurakehittäjien/seuratoiminnan ohjausryhmän järjestämään ”Matkalla laatuseuraksi – Mistä koostuu
meidän hyvä toiminta” etätilaisuuteen. Edellä mainitut henkilöt muodostavat seuralle Tähtiseura
-kehittämistiimin, joka lähtee viemään eteenpäin seuratoiminnan kehittämistä Olympiakomitean Tähtiseura
-polkua pitkin.

- Seuraava hallituksen kokous

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää lauantaina 7.5 kello 13:00 ennen estetalkoita Kylmän

ratsastustallilla.
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