
PÖYTÄKIRJA 
 
NOKIAN RATSASTAJAT RY:N SYYSKOKOUS LA 16.11.2019  
Klo 12 ylätallin keittiössä 
 

1. Kokouksen avaus klo. 12.08 
 
2. Valittiin kokoukselle 

a. puheenjohtajaksi Johanna Kujansuu 

b. sihteeriksi Sanna Flink 

c. kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi Janina Airikainen ja Anne Korhonen 

d. ääntenlaskijoiksi Sanna-Mari Laurila ja Niina Korpi 
 

3. Todettiin 
a. läsnäolijat: Sanna-Mari Laurila, Johanna Kujansuu, Niina Korpi, Anne 

Korhonen, Anne Hautamäki, Janina Airikainen ja Sanna Flink 

b. äänioikeutetut jäsenet: kaikki paikalla olijat ja seniorijäseniksi tai 
kannatusjäseniksi kuuluvat. 

 
4. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: paikalla vähintään 6 jäsentä 

puheenjohtajan lisäksi.  
 

5. Päätettiin mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena: 
este- ja kouluratsastus. 

 
6. Vahvistettiin tulevaksi toimintakaudeksi 

 
a. toimintasuunnitelma (liite 1)   
b. talousarvio (liite 2)  

 
7. Valittiin Johanna Kujansuun seuraavaksi toimintavuodeksi 2020 puheenjohtajaksi.  

 
8. Valittiin kahdeksi seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta 

johtokuntaan erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa ovat Elina Laitinen 
(sihteeri), Satu Mononen (varapj) ja Oona Viitanen (hallituksen jäsen) ja Janina 
Airikainen (jäsensihteeri). Valittiin uuden hallituksen kokoonpanoksi 
puheenjohtajaksi Johanna Kujansuu, varapuheenjohtajaksi Niina Korpi, sihteeriksi 
Sanna Flink, jäsensihteeriksi Janina Airikainen ja jäseniksi Anne Korhonen, Anne 
Hautamäki, Carina Roehr sekä varajäseneksi Sanna-Mari Laurila. Lisäksi Elina 
Kivimäki jatkaa ulkopuolisena rahastonhoitajana. Todettiin, että kutsussa 
mainittu urheilumuotoja edustaville jaostoille ei ole tarpeen perustaa omia 
jaostojaan. 

 
9. Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa Kirsi Kautiala ja Iina Järvinen. 

 
10. Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus pysyy ennallaan. 

Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi SRL:n osuus + 5 euroa, pyöristäen 



ylöspäin lähimpään tasasummaan. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on edelleen 20 
euroa. 

 
11. Edustajien valinta SRL:n kokouksiin: edustajat valitaan kun valinnat ovat 

ajankohtaisia.  
 

12. Muut asiat: keskusteltiin lasten pikkujoulujen 30.11. työnjaoista, ohjelmasta sekä 
tarjoiluista. Puheenjohtaja totesi, että ensi vuodelle on tarpeen nimetä erikseen 
buffettivastaava. Uuden hallituksen uusien jäsenten on hyvä orientoitua 
tekemään itsestään lyhyt esittely kuvan kera vuoden viimeiseen Kevennykseen.
        

 
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.56 ja seuraava uuden hallituksen 

järjestäytymiskokous sovittiin pidettäväksi lauantaina 11.1.2020 klo. 10 alkaen.  
 
 
 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
________________________ 
puheenjohtaja 
 
 
 
 
________________________  _______________________ 


