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Läsnäolijat:

Sonja Karppinen
Anne Avonius
Maria Kumpulainen
Päivi Karhu
Heta Huovinen

Kokouksen aikana käsitellyt asiat

- Toukokuun kilpailut 22.5.2022, Kainuu Cup

Sonja Karppinen oli tiedustellut telttaa lainaan Kainuun Vapaa-ajan kalastajilta ja saamme teltan lainaan

kilpailuja varten. Keskustelimme, että katsotaan osallistujamäärän mukaan kannattaako teltta hakea lainaan

vaiko ei. Sonja Karppinen lupasi leipoa kilpailuihin, kysytään myös Susanna Savolaiselta halukkuutta leipoa.

Makkaranpaistaja kilpailuihin uupuu, myös toimihenkilöitä tarvitaan vielä runsaasti. Jokainen voi houkutella

vapaaehtoisia mukaan.

Keskustelimme kilpailujen palkinnoista. Palkintona voisi olla esimerkki senioreille termospullo. Palkintoja

tulee vielä miettiä tarkemmin. Kysytään Kajaanin Ratsastusseuralta, että mitä he ovat ostaneet kahteen

edelliseen osakilpailuun palkinnoiksi. Otetaan selvää, pystyykö Katja tekemään lähtölistat kilpailuihin.

Kilpailuihin tarvitaan lisäksi ensiapuhenkilö, Minnalta kysytty ja hänellä töitä tällöin.

- Seuraretki

Keskustelimme seuraretken ruokapaikasta. Selvitetään missä voisimme pysähtyä matkalla syömään.

Sovittiin, että reissuun lähtijöille voitaisiin ilmoittaa, kaikkien syövän lounasta, jolloin säästettäisiin paljon

aikaa. Tarkistaa, onko lounas on ko. paikassa mahdollinen meidän saapumisaikaan nähden.

Ratsastusryhmien jaot tehdään valmiiksi ja ilmoitetaan Jukka Martikaiselle.
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- Jäsenilta kesäkuussa

Keskustelimme seuraavasta jäsenillasta ja sen sisällöstä. Jäseniltaan voisi sisältyä letunpaistoa, yhdessäoloa

ja esimerkiksi olympialaiset. Muutkin ajatukset/ehdotukset ovat vielä tervetulleita jäseniltaan liittyen.

Ehdotettiin ajankohdaksi 10.6.2022 kello 18.00.

- Tie tähtiseuraksi -projekti

Keskustelimme tie tähtiseuraksi projektista. Susanna Savolainen, Sonja Karppinen ja Maria Kumpulainen

ovat osallistuneet SRL:n järjestämiin tie tähtiseuraksi webinaareihin kevään ajan. Keskustelimme mitä

polkuja seuramme alkaa täyttämään verkkoalustalla. Mahdollisia polkuja tie tähtiseuraksi taipaleella on

lapset ja nuoret tai aikuiset. Päätimme, että aloitamme täyttämisen molemmista ryhmistä. Kun työ edistyy,

katsotaan onko meillä riittävät edellytykset hakea tähtiseura merkkiä molempien ryhmien osalta vai onko

järkevämpää jatkaa vain toisella polulla.

Tähtiseura projektiin liittyen seuran säännöt on päivittettävä. Keskustelimme, että sääntömuutokset olisi

hyvä suunnitella hallituksen kesken. Päätimme, että aloitetaan sääntöjen uudistus elokuussa, ja viedään

sääntöjen muutos läpi syksyllä kahdessa seuran avoimessa kokouksessa.

- Kilpailutiimit

Keskustelimme kilpailutiimien toiminnasta. Kilpailutiimin edellytyksenä oli käydä säännöllisesti tunneilla,

jotta tiimiin voi osallistua. Kaikkien kohdalla tämä ei ole toteutunut. Anne katsoo estetiimiläisille tiimitunnin

ennen toukokuun kilpailuja. Kesällä tiimit ovat tauolla kesäleirien vuoksi.

- Estekatoksen korjaustyöt

Estekatosta on aiemmin laajennutettu nykyiseen kokoonsa. Laajennuksen yhteydessä lattia on rakennettu

huonolla tavalla. Lattiarakenne on maata vasten ja osa laudoista on jo märäntynyt. Lisäksi lattiarakenteen

päällä on lautoja, joihin meinaa kompastua. Tämän lisäksi estekatoksen päädyssä oleva tukipuu on niin

alhaalla, että siihen lyö pään. Päätettiin, että kesän aikana irrotetaan vanha lattia ja rakennetaan päälle uusi,

niin, että se on irti maasta. Siirretään päädyssä oleva tukilauta ylemmäs ja sisäpuolelle rakennetta, jolloin

kukaan ei lyö siihen päätään. Päätettiin hankkia lankkuesteille metalliset koukut, joissa esteet pysyisivät

tukevasti paikallaan.
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