
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY   KOKOUS 7/20109 
 
 
PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 12.9.2019 klo 18.00 alkaen Leirikeskuksessa 
 
 
Läsnä: Tarja Sahlberg, Sanna-Maria Klemetti, Soile Lappalainen, Eveliina Mikkola, Soili Pyy, 
Hannele Kihlström, Liisa Kasinen ja Mirja Leppänen, sihteeri 
 
 
 
1  § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen 
 
2  § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (8.8.2019) 
 *Estetolpat on maalattu, kiitokset Jennille ja Heidille. Juniorit maalasivat 
 keppariesteitä. 
 
3  § NUORISOASIAT 
 *Ensilän satokauden avajaisissa keppariesteillä Vilma ja Milja Mustonen sekä 

toimintaamme esittelemässä Soili Pyy. Harrastemessuilla Soili Pyy ja Essi Vimpari 
sekä iltapäivällä Eve ja Petra Mikkola. Seuran/Ratsastuskoulun esitettä jaettiin 
molemmissa tapahtumissa. 
*Heppakerhon vetäjänä aloittaa Essi Vimpari. 
*Tähtiseura-palkinnot hakulomake lähetetty, liitteenä. 
*#Seurasydän-kampanja alkanut, tiistaina 24.9 vietetään Seurapaita-päivää 
pukeutumalla oman seuran verkkatakkiin/pelipaitaan. Tavoitteena on, että 
kaikki seuratoiminnassa mukana olevat ja olleet pukeutuvat oman seuran asuun   
ja lähtevät töihin, kouluun, päiväkotiin kuka minnekin. Näin seuraväki liputtaa 
pukeutumalla omaan edustusasuun, jota me kaikki ylpeästi kannamme ja joka 
pitää sisällään paljon tunteita, yhteisöllisyyttä, muistoja, innostusta, iloa ja 
välittämistä. 

 
4  § TALOUSASIAT 
 *Suunnitellaan ensi keväänä ison maneesin ja ulkokentän välisen kaapelin kaivuu 
 äänentoiston saamiseksi ulkokentälle. 
 *Opastekyltti on paikoillaan ja loppuraportti on viety Oulujärvi Leaderiin elokuun 
 lopussa.  
 *Jäsenale on alkanut 1.9.2019. 
 
5  § Tarja kertoi tapaamisesta uuden maneesihankkeen tiimoilta – hankkeen 
 aktiivisena toimijana on ProD ja kaikki kainuulaiset ratsastusseurat ovat 
 myötämielisiä hankkeelle. 
 Luettiin myös maneesihankkeen muistio kaupungin edustajien kanssa pidetystä 
 tapaamisesta. 
 
6  § Aikuisliikunnan tähtiseuratoiminnan suunnittelupalaveri pidettiin elokuun lopussa. 



Seuran sivuilla on kysely liittyen aikuisliikuntaan, 12.10 klo 15 lähdemme porukalla 
tallinpihalta pururatapalaverille juttelemaan oheisliikunnasta.  

 
7  § MUUT ASIAT: 
 *Kainuu Hirnuu 2020-tapahtuman suunnittelupalaveri on ke 9.10 klo 16 Raviradan 
 toimistolla. 

*Keskusteltiin hevosen epäasiallisesta kohtelusta, johon on syyllistynyt seuramme 
jäsen ulkokentällä ratsastaessaan. Tapaus oli herättänyt pahennusta kentän laidalla 
olleisiin ja siihen oli suullisesti puututtu. Tarja juttelee ko. henkilön kanssa 
kasvotusten. 
*Sunnuntaina 2-tason kouluratsastuskilpailut, joissa ratkotaan Pohjois-Suomen  
henkilökohtaiset mestaruudet. Kisoissa yli 80 lähtöä ja jouduimme hankkimaan 
kaksi tuomaria lisää.  
*Vuoden 2020 kilpailukalenteri käytiin läpi; ainoat 1/2-tason estekilpailut pidetään 
kesäkuussa. Lasten ja nuorten naamiaiskisat muutetaan lasten ja nuorten koulu- 
kisoiksi, joissa voi olla kepparihommia tms. Leidit lavalla tapahtumaa ei järjestetä. 
Equipen käyttäjiä pyritään saamaan lisää. 
*Entinen puheenjohtajamme Hannu Rytkönen on menehtynyt pitkäaikaiseen 
sairauteen 11.9. Sunnuntain kisojen aluksi pidämme hiljaisen hetken 
Hannun muistolle. Surunvalittelukukat omaisille viedään perjantaina, adressi/kukat 
hautajaisiin. 

 
8  § Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05. 
 
 
 
 
 
  
 Tarja Sahlberg   Mirja Leppänen 
 puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 


