
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY KOKOUS 1/2020

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA KESKIVIIKKONA 8.1.2020 klo 18.00 alkaen
Gastrobarin kokous loissa

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Liisa Kaasinen, Liisa Kemppainen, Elli 
Heiskanen juniorijäsen, Sari Kuure, edotusvastaava sekä Mirja Leppänen, sihteeri

1  § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen.

2  § Varapuheenjohtajaksi vali in Sanna-Maria Kleme  ja sihteeri-rahastonhoitajaksi
Mirja Leppänen.
Tiedotusvastaavina jatkavat Liisa Kemppainen ja Sari Kuure, nuorisovastaavana Soili 
Pyy ja kilpailu+turvallisuusvastaavana Soile Lappalainen. Maneesivastaavina toimivat 
Soili Pyy, Jaana Huotari sekä Sara Arola – vastuutehtäviin kuuluu mm. katsomon ja 
estekalustovajan siivoustalkoiden järjestäminen, huoleh a  kentän ja maneesin 
kastelujen laaminen sekä esteiden ja kouluaitojen  siirtäminen syksyllä ulkokentältä 
maneeseihin. Tarja Sahlberg sopii tekijät maneesin reunojen lumien poistamiseksi 
sekä maneesin isommat lanaukset/reunojen puhdistamisen koneellises .
Kokoukset pidetään noin kerran kuussa joko keskiviikko- tai torstai-iltaisin n. joka 
toinen kerta tallilla ja joka toinen kerta kaupungissa. 
Kokouksen pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille sähköpos lla lue avaksi
ja hyväksy äväksi, seuraavassa kokouksessa käydään pöytäkirjasta läpi vain
erikseen noste avat asiat.

3  § Lue in ja hyväksy in edellisen kokouksen pöytäkirja.

4  § NUORISOASIAT:
Pohjois-Suomen alueen Nuorten ryhmään on vali u Essi Vimpari. Heidi Pyyllä ei
vielä ikä rii änyt. Kainuusta on ryhmään vali u myös Sonja Karppinen. Ensimmäinen
tapaaminen pidetään 18.1.
Lasten ja nuorten hevosten käsi elykursseja järjestetään alkuvuonna: 2 alkeiskurssia,
lisäksi yksi hevosten vuokraajalle sekä yksi jatkokurssi Soile Lappalaisen toimiessa 
koulu ajana. Koulutuskulut maksetaan Olympiakomitean myöntämästä palkinto-
rahasta.

5 § TALOUSASIAT:
*Oulujärvi Leaderilta on mahdollista hakea rahoitusta pieniin hankintoihin, Ninna on
ollut yhteydessä Leaderiin ja olisi mahdollista hakea avustusta maneesin lamppujen
vaihto Led-lampuiksi. Ninna selvi ää asiaa. Hakemus jäte ävä viimeistään 31.1.
*Yleishyödyllisten yhdistysten kiinteistöveroprosen  on määritelty vuodelle 2020
kaupunginvaltuuston päätöksellä 1,0% - yleinen on 1,1%. Asiaa selvitellään edelleen.



6  § MUUT ASIAT:
*Kainuun Urheilugaala 25.1, Hildur Hagelbergia ehdote u Hall of Fameen, tänä
vuonna valinnat ovat vain Olympiaedustuslaisille. 
*Kainuulaisten seurojen joulurääppiäiset 18.1, seurastamme osallistuu Tarja, Ninna,
Jaana ja  Sanna Maria ??
*Pikkumaneesissa koirien treenaus keskiviikkoisin klo 20.30-21.30 ajalla 8.1.-25.3.
*Valmennusteamit: Kouluteamiin hyväksy y Tarja Sahlberg, Soili Pyy, Janica Toro 
sekä Mirja Leppänen. Uusille esteteamiin hakeneille katsastus 2.2. 
Seuran kouluvalmentajana jatkaa Soile Lappalainen, estevalmentajina Suvi
Juntunen ja Tiina Porali, varalla Sara Arola.
Itä-Suomen alueen järjestämään Pisteen ko in kouluradalta-klinikkaan
Kiuruvedellä 1.2 osallistuu ainakin kouluteamilaiset.
*Kesän alue-estekilpailuihin ja kansallisiin koulukilpailuihin tavoi eena
saada sponsorit mahdollisimman pian. Sari lähe ää hallituksen jäsenille
sponsorisopimukset.
*Suomen Hippos on käynnistänyt hakuprosessin kouluratsastuksen uuteen   
kilpailusarjaan Galena Cup:iin, johon tarjotaan tukea kolmeen osakilpailuun.
Ninna on vastannut olevamme kiinnostunut osakilpailun järjestämiseen.
*Ninna kertoi SRL:n jäsenmaksu- ja lisävakuutuksista, edot löytyvät SRL:n sivuilta.

7  § Muita asioita ei ollut, seuraava kokous pidetään tallilla to 27.2 klo 18.00.
Kokouksen pää eeksi illallis mme Gastrobarissa.

Tarja Sahlberg Mirja Leppänen
puheenjohtaja sihteeri


