
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY    KOKOUS 6/2019 
 
 
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 8.8.2019 klo 18.00 alkaen Leirikeskuksessa 
 
Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Soile Lappalainen, Soili Pyy, Eveliina Mikkola, Sara Arola, 
Liisa Kaasinen, Sari Kuure, Heidi Pyy junioriedustaja, Liisa Kemppainen tiedotusvastaava sekä Mirja 
Leppänen, sihteeri 
 
1  § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen. 
 
2  § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (3.6.2019) pöytäkirja: 

*Estetolpat, puomit ja kannattimet saatu, maalit odottavat estetolppien maalausta.     
Jenni Hirvonen on luvannut hoitaa maalauksen tyttöjen kanssa. 

 *Tähtiseura auditointi sujui hyvin, aikuisliikunnan osalta jatkoaikaa on lokakuun 
 loppuun saakka – tarkennuksia varten työryhmä Liisa Kemppainen, Sari Kuure ja      
 Mirja Leppänen kokoontuvat 22.8. Tähtiseuramerkki on saapunut ja se laitetaan 
 tallin päätyseinälle lähiaikoina. 

 *Leidit Lavalla-ratsastustapahtuma onnistui hyvin. 
 
3  § NUORISOASIAT: 
 *Maanantaina 19.8 on Ensilän puutarhapalstalla tapahtuma, johon on pyydetty 
   keppihevosestenäytöstä. Esteet haetaan tallilta, Soili hoitaa ratsastajat. 
 *31.8 Harrastemessut joille osallistutaan. 
 *Heppakerhoon etsitään vetäjää, kepparitunnit alkavat syyskuun alussa j.t.lauantai.  
 *KRS/KHK esite valmistumassa – sitä voidaan jakaa Ensilässä ja Harrastemessuilla. 
 
4  § TALOUSASIAT: 
 *Pohjois-Suomen joukkue-estemestaruuskilpailuihin osallistuivat Heidi Kananen, 
 Hannele Kihlström, Susanna Kurkinen sekä Tiia Kananen. Osallistuneiden lähtö- ja 
 ilmoittautumismaksut maksettu. 
 *Selvitellään ison maneesin ja ulkokentän välistä äänentoistomahdollisuutta. 
 *Opastekyltti on tullut ja se asennetaan lähiviikkoina sen jälkeen kun 
 maakaapeleiden sijainti on selvitetty. Pienoiskaivinkone tilataan, raviradalta saadaan 
 miehiä pystytykseen. Tallialueen nimikyltit on kiinnitetty paikoilleen. 
 
5  § KOULUKISOJEN PALAUTE: 
 Kilpailuista on saatu paljon myönteistä palautetta, kilpailujen tulos jää plussalle. 
 Talkoolaisten kiitosilta pidetään lauantaina 31.8 klo 17.00 alkaen Leirikeskuksessa. 
 Vuodelle 2020 anotaan kansallisia koulukisoja suunnilleen samaan aikaan kuin nyt. 
 Pyritään majoittamaan kisahevoset alueen talleihin jottei tarvitsisi varata jaboja. 
 
6  § MUUT ASIAT:  
 Kainuulaisten seurojen tapaaminen pidettiin auditointitapahtuman jälkeen, 
 paikalla oli SRL:sta Jukka Kivelä ja Marja Teljamo, hallituksesta Janne Lappi, 
 jaoksesta Satu Myllykangas sekä seurojen edustajia. Keskusteltiin mm.  
 suunnitelmasta järjestää kesällä 2020 Kainuu Hirnuu-tapahtuma Raviradalla 



 yhdessä kainuulaisten ratsastusseurojen, Hevosjalostusliiton ja Raviradan kanssa. 
 Keskusteltiin myös uudesta maneesihankkeesta ja sen tiimoilta seurojen edustajien 
 tapaaminen pidetään torstaina 15.8. 
  
 Valmennuskalenteri loppuvuodelle 2019 hyväksyttiin. Sari julkaisee kalenterin 
 viikonloppuna, valmennustilaisuuksien vastuuhenkilöiden on ilmoitettava 18.8 
 mennessä mikäli varattua valmennusaikaa ei aiota käyttää.  

Sunnuntain yksityisten estetunnit aloitetaan klo 15.00 ja ne kestävät n klo 19  
 saakka.  
 
 Seurafoorumi 20.8 klo 17.30 Lehtikankaan monitoimitalolla- Tarja osallistuu, 
 kaupungin edustajien tapaaminen kiinteistöveroasian tiimoilta 12.8 klo 14 
 Kaupungintalolla – Ninna osallistuu. 
 
 Seura tarjoaa vuokralle party-telttoja KRS:n jäsenille, 50e/viikonloppu/teltta. 
 
 Kati Aavakare on edustanut KRS:aa hevosellaan RML Iam So Charming Karkkilassa 
 Appletree show 2019-tapahtumassa saavuttaen Suomen Quarterhevosyhdistyksen 
 SM hopeaa Amateur Reining-luokassa. 
 
7  § Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05. 
 Seuraava kokous pidetään torstaina 12.9 klo 18.00 Leirikeskuksessa. 
 
 
 
 
 
 Tarja Sahlberg   Mirja Leppänen 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
  
 
  
  
    
  
  


