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JOHTOKUNNAN KOKOUS V / 2022 
 
Aika: ma 12.9 klo 18 

Paikka:  Miian kotona + etä 
Läsnä: Hillevi Huttunen, Miia Ylä-Vannesluoma, Anna Rapo, Sanna Lavila, Minna Kiviniemi, Ansku Koski 
 

 
Pöytäkirja: 
 

1. Kokouksen avaus: Kokous avattu klo 18.00 
 

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

3. Esityslistan ja aikaisemman pöytäkirjan vahvistaminen: Vahvistetaan esityslista ja hyväksytään 
aikaisempi pöytäkirja.  
 

4. Posti: SRL:n alennetut jäsenhinnat infokirje.  
 

5. Koulu- ja estejoukkukisat (alue): Koulujoukkuetta ei saatu kasaan. Estejoukkue oli, jossa osallistui 
Heini Mäkelä, Iina Janhunen, Mikael Tanttari ja Nea-Lotta Mäkirinta.  
 

6. Maastoradan uudistus: Maastorata hyvässä kunnossa, mutta alkaa olla vanhanaikainen. Anu 
Uusinarkaus tulossa katsomaan rataa. Pipsa ja Hiltsu menossa mukaan. Ens vuodelle ei 
suunnitteilla kenttäkisoja, vaan uudistetaan maastoesterataa ensi vuoden aikana.  
 

7. Hubertus ja Kettujahti: Hubertusjuhla 8.10.2022 Wagnerissa, kutsu on laitettu sosiaaliseen 
mediaan. Kutsutaan vielä henkilökohtaisesti sisään maksettuna Katri, maanomistajat ja palkittavat. 
Hiltsu lähettää kutsut. Ohjelmaa suunnitellaan, ainakin Miian tekemä Kahoot- visa. Aktiiviset 
johtokunnan jäsenet maksetaan täydellä hinnalla, vähemmän toimintaan osallistuneet puoleen 
hintaan. Palkittavia titteleitä: Vuoden seuralainen, Puheenjohtajan malja, vuoden parkkipirkot ja 
lisätään palkittavia vielä. Kettujahti murronnevan maastossa. Ketut ovat valmiina. Pikkujunnuille 
suunnitteilla oma kettujahti. Kettujahtiin osallistutaan omilla hevosilla.  

 
8. Elokuun seura-aluekisat: Elokuun seura-aluekisoja ei järjestetty lähtöjen vähyyden vuoksi.  

 
9. Seuramestaruus palkinnot: Seuramestaruudet esteratsastuksessa 15.10. Ansku hankkii palkinnot. 

Pikkujunnumestaruus harjoitusluokkana ja juniori- ja seniorimestaruudet seuraluokkana. Pyydetään 
Pipsaa tuomariksi seuraluokkiin. Lauantaina 5.11 on koulumestaruudet ja koketin pokaali.  
 

10. Kioskikaappi maneesille: Maneesille saa viedä kaapin kioskin tavaroille. Someen laitettu ilmoitus, 
että etsitään kaappia seuralle, jos jollain on ylimääräisenä.  
 

11. Kiinteä vessa kisakentälle: Ansku katsoo, mistä saataisiin hyvä tarjous kiinteästä ulkohuussista tai 
vaihtoehtoisesti tehdään itse. Kysellään Katrilta, mihin sen saa laittaa.  
 



ALAVUDEN RATSASTAJAT RY    

                 

 
 

12. Estetolppien myynti: Estetolpat saatiin myytyä 1500 eurolla. Estetolpat on maksettu ja noudettu.  
 

13. Muut asiat: Ei muita asioita. 
 
 

14. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous: Kokous päätetty klo 19.20. Seuraava kokous 
järjestetään 30.10.2022 klo 17.00.  
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