
ALAVUDEN RATSASTAJAT RY  
JOHTOKUNNAN KOKOUS III / 2021 

Aika: su 18.4.2021 klo 15 

Paikka: Miian kotona 

ESITYSLISTA: 

1. Kokouksen avaus: avattu ja tervetulleeksi toivotettu 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen 

3. Esityslistan ja aikaisemman pöytäkirjan vahvistaminen: Esityslista ja 
aikaisempi pöytäkirja  vahvistettu 

4. Posti: Tullut uutiskirje, joka laitetaan liitteeksi myöhemmin. 
Ratsastajainliiton kokoukseen tullut  kutsu, tästäkin laitetaan liite. 

5. Kevään kisat ja kesäkuun aluekilpailut:  
Toukokuulle oli kalenterissa Koketin pokaali kilpailut, mutta johtuen estetolppien 
tilanteesta, ei pidetä  toukokuussa kilpailuja, käytetään tämä aika tuleviin 
kilpailuihin valmistautumiseen ja suunnittelemiseen.  

Alue-koulukilpailuihin (la 12.6) tuomarit Hanna Rintaopas, Pirjo Tammela 
(puheenjohtajatuomari) ja Oili Kangasaho  on jo pyydetty ja he ovat luvanneet tulla. 
Oli tullut toivetta vaativasta luokasta, joten jos saadaan  kansallisen tuomarin luvat 
omaava tuomari, järjestetään myös vaativa luokka. Hanna Lohikoski luvannut  tulla 
stewardiksi. Miia Ylä-Vannesluoma ja Anna Rapo luvanneet ottaa koppia 
turvallisuusasiakirjan  laatimisesta ja siihen tarvittavien asioiden selvittämisestä. 
Kilpailuiden johtaminen ja kilpailukutsun  laatimisen tekee Hillevi Huttunen. Kioskista 
vastaa Minna Kiviniemi. Kilpailuihin tarvitaan myös muita  toimihenkilöitä. Eve laittaa 
instagramiin ja muihin sosiaalisiin medioihin kyselyä vapaaehtoisista  
toimihenkilöistä. Toimihenkilöitä tarvitaan muun muassa portinavaajaksi, 
verryttelystä ratsukoita  kilpailukentälle lähettävä henkilö, sihteereitä, 
liikenteenvalvojia ja ohjaajia. Jere Kakkuri hoitaa  tulostoimistoa ja equipeen 
realiaikaisesti tuloksien laittamista ja suunnittelee mihin tulostoimistopiste  
sijoitetaan. Jeren kanssa tulostoimistoon tarvitaan toinenkin henkilö. Jere kyselee, 
mutta tästä myös voi  laittaa someen kyselyä vapaaehtoisista. Tienviitat ohjeiksi 
kilpailupaikalle laitetaan jo edellisenä päivänä  paikoilleen. Miia selvittää 
ruusukkeiden tilanteet, otetaanko isompia ruusukkeita, vai samankokoisia, mitä  
muissa kilpailuissa. Hillevi kysyy tallitukkua kilpailuiden sponsoriksi. Ennen kilpailuita 
järjestetään  talkootyötä kilpailupaikan siistimiseen. Ansku kyselee kilpailupaikalle 
bajamaja vessoja. Äänentoiston ja  kuulusten tilannetta selvitetään vielä. Ansku 

1



hoitaa seuralle oman äänentoistolaitteiston.  

6. Tapahtumakalenterin suunnittelua eteenpäin 
Uskalletaanko vielä suunnitella järjestettäväksi mitään, vai seurataanko koronaa? 
Päätetty, että kevät  seurataan vielä koronatilannetta, eikä tehdä mitään isompia 
suunnitelmia. Aluekisojen jälkeen pidetään  pieni huili ja suunniteltu elokuulle 
koketin pokaalia lauantaina 7.8 ja järjestetään se harjoituskilpailuna. 
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Maastoestekisat suunnitteilla heinäkuulle, mutta tämä varmistetaan vielä 
myöhemmin. Hubertusjuhla  järjestetään 9.10 ja 10.10 kettujahti.  

7. Säästöpankkisäätiön avustusraha:  
Säästöpankki säätiöltä on tulossa koko tarvittava summa 3900 euroa 
estetolppia varten. Alavuden  kaupungin avustushakemus vedettiin takaisin, 
jotta muut tarvitsevat saavat avustuksia, kun Alavuden  ratsastajat eivät enää 
sitä tarvitse.  

8. Estetolppien tilaus:  
Hiltsu ollut Jeminaan yhteydessä, kysynyt esteen johteita säästöpankin logoilla. 
Yhteishinta 4100e eli  seuralle jää 200 euroa itse maksettavaa. Tämä hyväksytty ja 
Hiltsu laittaa Jeminalle tilauksen menemään.  Seuran kalusteita alkaa olla niin 
paljon, että kaluston säilytystä pitää miettiä. Mahdollisesti tehdään  varastotilaa lisää 
Tuurin hevospuistolle.  

9. Ratsastajainliiton kevätkokous 25.4:  
Ratsastajainliiton kevätkokous järjestetään 25.4.2021 etäkokouksena. 
Hiltsu osallistuu tänne  äänioikeutettuna, jos muut haluavat osallistua, 
voi osallistua nettisivun kautta.  

10. AR:n kevätkokous:  
Kevätkokouksessa käsitellään viime vuotta , luetaan toimintakertomus, 
toiminnantarkastus ja tilinpäätös.  Kevätkokous järjestetään 8.5 kello 12 ja 
kokouspaikaksi Hiltsu kysyy ABC:n kabinettia. Kevätkokouksen  kutsu julkaistaan 
24.4. Kokouksessa palkitaan vuoden 2020 parhaat ratsukot (ranking). Tänä 
vuonna ei  palkita seuracupista, sillä osakilpailuita ollut niin vähän koronasta 
johtuen.  
Ranking 2020 yhden pisteen arvo on 0,24 euroa. Jaetaan yhteensä 492e. 
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Miia hoitaa palkittaville  kuvakehykset. 
Viivi Haarala: 180e 
Mikael Tanttari: 134,40e 
Heini Mäkelä: 120e 
Aada Ylä-Rautio: 40,80e 
Emma Kiviniemi: 16,80e 

11. Pankin vaihto?:  
Hiltsu käynyt 15.4 keskustelemassa pankkiasiasta oma sp:llä. Pankkeja ja niiden 
maksuja vertailtu ja tultu  tulokseen, että pankkia vaihdetaan.  
Päätös: Irtisanotaan palvelut osuuspankista ja avataan palvelut 
omasäästöpankkiin. Annetaan  tilinkäyttöoikeus rahastonhoitaja Anna-
Maija Koskelle ja puheenjohtaja Hillevi Huttuselle ja  
verkkopankkioikeudet rahastonhoitaja Anna-Maija Koskelle.  

12. Muut asiat :  
Hillevi käynyt kenttäratsastuksen tpj-koulutuksen. Niihin harjoittelut vielä 
tekemättä. Sopivaa kurssia  stewardi ja estetuomarien kursseille selvitetään. 
Mahdolliset osallistujat Anna Rapo, Jere Kakkuri ja Miia  Ylä-Vannesluoma.
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13. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous:  

Seuraava kokous: sunnuntai 30.5 klo 12 Tuurin hevospuistolla 

talkoiden yhteydessä.  Alavuden Ratsastajat ry, Johtokunta 
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