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HALLITUKSEN KOKOUSMUISTIO 1/2022 

 

Kylmän Ratsastajat ry 
Siikapurontie 63 
87500 Kajaani 
 
Aika: 16.1.2022, klo 16:00 
Paikka: Annen kotona 
 

Läsnäolijat: 

Sonja Karppinen 
Anne Avonius 
Roosa Neuvonen 
Päivi Karhu 
Katja Leinonen 
Susanna Savolainen 
Milla Meriläinen 
Heta Huovinen 
 
Etäyhteyden kautta osallistuivat: 
Jenni Kortetjärvi 
Maria Kumpulainen 
 
 

Kokouksen aikana käsitellyt asiat 
 

- Helmikuun kilpailut 

Vaikeutuneesta koronatilanteesta johtuen 27.2. olevat kouluratsastuskisat järjestetään ilman yleisöä. 
Päätettiin, että kisoissa on yksi harjoitusluokka helppo D, sekä yksi helppo C, yksi helppo B ja yksi helppo A 
luokka (A-merkin kouluohjelma). Päätettiin, että jälki-ilmoittautuminen on mahdollista seuraavissa kisoissa.  

 

- Estekilpailujen sääntömuutos 

Keskustelimme siitä, miten huhtikuussa voimaan astuva pikkuluokkien aikaratsastuskielto vaikuttaa seuran 
järjestämien estekisojen arvosteluun. Päätimme keskustella asiasta lisää seuraavassa hallituksen 
kokouksessa.  

 

- Kilpailukoulutus 

Päätimme yhdistetyn sääntö- ja kilpailukoulutuksen järjestämisestä Kylmän tallilla. Koulutuksen aikana 
käydään läpi kilpailusäännöt sekä kilpailuissa yleisesti huomiotavia seikkoja sekä myös kilpailujen 
toimihenkilö- ja talkootehtäviin liittyviä asioita. Koulutus on tarkoitettu kisaamisesta kiinnostuneille, 
kisaaville, talkoileville ja myös alaikäisten ratsastajien huoltajille. Päätimme, että koulutuspäivä järjestetään 
sunnuntaina 20.2 klo 13.  
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- Kilpailutiimit 

Keskustelimme kilpailutiimien järjestäytymisestä. Päätimme, että kisatiimit kokoutuvat ensimmäisen kerran 
sunnuntaina 6.2 kello 15. 

 

- Junnuklubin jatko 

Keskustelimme junnuklubin toiminnan jatkamisesta, kunhan vuoden 2022 ensimmäinen kokoontumispäivä 
on päätetty -> tehdään klubin kokoontumiskutsu ja tiedotetaan junnuklubin toiminnasta. 

 

- Seuran pankkitilin vaihto Säästöpankkiin 

Hallitus päätti viime vuonna seuran pankkitilin vaihtamisesta toiseen pankkiin nousseiden 
tilinhoitokustannusten vuoksi ja kartoitti muiden pankkien tilinhoitokustannuksia. Seuran pankkitili 
vaihdetaan Danske Bankista Säästöpankkiin. 

 

- Seuraretki 

Keskustelimme vuosittaisen seuraretken järjestämisestä. Päätimme kysyä retkikohteeksi Jokirannan 
ratsastuskoulun Joensuussa. Seuraretken ajankohdaksi valittiin sunnuntai 15.5 tai 29.5. 

 

- Varsa- ja tammanäyttelyiden järjestäminen 

Keskustelimme mahdollisuudesta järjestää varsa- ja tammanäyttelyn yhdessä Kylmän tallin kanssa. 
Ratsastusseura voisi järjestää näyttelyyn liittyvät ruokailu, kanttiini ja muut järjestelyt. 

 

- Siivoustalkoot ja laidunkauden avajaiset 

Keskustelimme tallin siivoustalkoista, ja sovimme että talkoot järjestetään joko 14.5 tai 28.5 lauantaina, niin 
ettei talkoot ajoitu samalle viikonlopulle seuraretken kanssa. 

 

- Jäsenilta 

Päätimme järjestää vuoden 2022 ensimmäisen jäsenillan kuutamokävelyn parissa Erkin polulla lauantaina 
12.2 klo 18.00. Kuutamokävelyn jälkeen voimme paistaa Erkin polun laavulla makkaroita, seura hankkii 
laavueväät. 

 

- Seuran nettisivujen kustannukset 

Keskustelimme seuran ja Kylmän ratsastustallin yhteisten nettisivujen kustannuksista. Päätimme, että 
nettisivujen kustannukset jaetaan puoliksi. 

 

- Kajave-apurahan hakeminen 

Päätimme hakea apurahaa, ja järjestää sen avulla liikuntatapahtumia seuramme nuorille ja lapsille. 
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- Toimintakäsikirjan päivitys alkuvuodesta 

Keskustelimme siitä, että viime vuonna muutimme seuramme käytäntöjä ja ne olisi hyvä päivittää 
toimintakäsikirjaan.  

 

- Jäsenkirje 

Kävimme läpi helmikuun jäsenkirjeen sisältöä. 

 

- Toimihenkilöpassi 

Keskusteltiin kilpailujen toimihenkilö- talkoopassin lanseeraamisesta, jonka avulla voisimme saada 
aktivoitua lisää talkoolaisia kisoihimme. Päätimme haudutella ideaa ja palata tähän myöhemmin. 

 

- Heppakerho tauolla 

Heppakerho on tauolla ohjaajan sairasloman takia. 

 

- Tähtiseurahakemus 

Keskustelimme SRL:n tähtiseurahakemuksen tekemisestä ja kävimme laatukriteerejä läpi ja totesimme että 
voisimme tehdä tähtiseurahakemuksen. Päätimme, että perustetaan tiimi tähtiseurahakemuksen 
edistämiseksi. 

 

- Sponsorisopimuksien laskutus 

Tehdään sponsorisopimukset ja hoidetaan sponsoreiden laskutus, kunhan pankkitili on vaihdettu 
Säästöpankkiin.  

 

- Hallituksen seuraava kokous  

Keskusteltiin hallituksen seuraavan kokouksen ajankohdasta. Päätettiin pitää hallituksen seuraava kokous 
lauantaina 12.2. klo 15 alkaen. 

 

- Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:04. 

 
 

 

 


