
KAJAANIN RATSASTUSSEURA RY    KOKOUS 8/2019 

 

PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUKSESTA TORSTAINA 31.10.2019 klo 18.00 alkaen 

Leirikeskuksessa 

 

Läsnä: Tarja Sahlberg, puheenjohtaja, Eveliina Mikkola, Soili Pyy, Liisa Kaasinen, Liisa Kemppainen, 

tiedotusvastaava sekä Mirja Leppänen sihteeri 

 

 

1  § Puheenjohtaja Tarja Sahlberg avasi kokouksen. 

 

2  § Luettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (12.9.2019) pöytäkirja. 

 

3 § NUORISOASIAT: 

 *Olympiakomitea on yhdessä liikunnan aluejärjestön kanssa sekä Gasum Oy:n  

 tuella myöntänyt seurallemme lasten ja nuorten urheilun Tähtiseura- 

 kannustuspalkinnon, joka on arvoltaan 1000 euroa. Luovutustilaisuudeksi  

 on ilmoitettu KRS/KHK pikkujoulu sunnuntaina 8.12.  

 Palkintosumma toivotaan käytettäväksi lasten ja nuorten seuratoiminnan 

 hyväksi, alustavissa suunnitelmissa on hevosen käsittelykurssi, itsepuolustus- 

 kurssi, koko perheen liikuntatapahtuma sekä kenttäratsastukseen tutustumis- 

matka Limingalle. Sari on lähettänyt Olympiakomitealle valokuvan junioritoiminnasta 

viestittämistä varten. 

*Lasten ja nuorten toimintaa tukeva sponsorisopimus vuodelle 2020 on työn alla, 

kohteina sopimukseen esitetään seuran estekaluston maalausmateriaalien hankinta, 

virkistyspäivän toteuttaminen, heppakerhon materiaalihankinnat sekä tutustuminen 

eri liikuntaharrastuksiin. 

*Pohjois-Suomen ratsastusjaos hakee jäseniä Pohjois-Suomen Nuoret-päättäjät- 

ryhmään, Essi Vimparin halukkuutta ryhmään on kysytty. 

 

4  § TALOUSASIAT: 

 *Kajaanin kaupungin liikuntatoimen kohdeavustus liitteenä. 

*Seuramme on ilmoitettu mukaan Kainuun Liikunnan koordinoimaan hankkeeseen 

saada erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan 

tukemiseksi. Kirjallinen sopimus laaditaan ennen avustuksen maksamista seuroille 

loppuvuonna. 

*EU-sport-koulutukseen 5.11. ei osallistujia seurastamme. 

*liitteenä v. 2019 2-3-kilpailujen tulos. 

 

5  § SYYSVUOSIKOKOUS: 

 *Toimintasuunnitelmaluonnos hyväksyttiin, suunnitelmaan lisätään koko perheen 

 tallinpäivä-tapahtuma toukokuussa seuran 55v-juhlatunnelmissa – toiminnan 

 esittelyä, keppihevossuunnistus, talutusratsastusta, makkaranpaistoa… 

 Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vielä ennen vuosikokousta. 



 *Talousarvioehdotus hyväksyttiin, mahdolliset jäsenmaksukorotukset 

 huomioidaan SRL:n syyskokouksen jälkeen. Ratsastusalueiden käyttömaksuihin 

 ei esitetä korotuksia. 

 *Ratsastusalueiden toimintasääntöihin ja käytön ja varausten periaatteisiin ei 

 esitetä muutoksia. 

 *Vuosikokous pidetään torstaina 28.11. klo 18.00, hallituksen kokous klo 17.30. 

 

6  § Kainuu Hirnuu tapahtuman palaveri pidettiin lokakuussa ja siinä jaettiin vastuu- 

 alueet. KRS vastaa este- ja mahdollisesti kenttäratsastusnäytökset sekä lännen- 

 ratsastusnäytös. 

 Tapahtuman päivämäärä on lauantai 8.8, tapahtumassa on ensin poniravit ja 

 sen jälkeen seurojen näytökset. 

 

 Aikuisliikunnan kehittämissuunnitelma on lähetetty SRL:oon Tähtiseurastatuksen 

 saamiseksi. Kehittämissuunnitelma pöytäkirjan liitteenä, seuran sivuilla on oma 

 aikuisliikunnan osio ja suunnitelma tulevista tapahtumista. 

 

 Pohjois-Suomen alueen syyskokous 17.11. Oulussa, kokoukseen osallistumisesta, 

 alueen hallitukseen jäseniä Kainuusta ja muista kainuulaisten seurojen asioista  

 keskustellaan seurojen palaverissa torstaina 7.11.  

 

 KRS/KHK pikkujoulussa 8.12 muistetaan kilpailuissa menestyneitä ja seuran 

 toiminnassa aktiivisesti mukana olevia. 

 

7 § Muita asioita ei ollut ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. 

 

 

 

 

 

 

 Tarja Sahlberg   Mirja Leppänen 

 puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 


