
PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
NOKIAN RATSASTAJAT RY:N SYYSKOKOUS LA 1.11.2020  
Klo 11 maneesissa 
 

1. Kokouksen avaus klo. 11.13 
 
2. Valittiin kokoukselle 

a. puheenjohtajaksi Johanna Kujansuu 

b. sihteeriksi Sanna Flink 

c. kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi Janina Airikainen ja Anne Hautamäki 
d. ääntenlaskijoiksi Anne Korhonen ja Niina Korpi 

 
3. Todettiin 

a. läsnäolijat: Johanna Kujansuu, Niina Korpi, Anne Korhonen, Anne 
Hautamäki, Janina Airikainen, Sanna Flink ja Elina Kivimäki 

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

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

puheenjohtajan lisäksi. Kutsu lähetetty ja ollut nähtävillä vähintään 14 päivää 
ennen kokousta.  

 
5. Päätettiin että este- ja kouluratsastus ovat seuran ohjelmassa tulevana 

toimikautena. 
 

6. Vahvistettiin tulevaksi toimintakaudeksi 
 

a. toimintasuunnitelma (liite 1)   
b. talousarvio 2021 (liite 2)  

 
7. Valittiin toimintavuodeksi 2021 puheenjohtajaksi Johanna Kujansuu.   

 
8. Valittiin kahdeksi seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta 

hallitukseen jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Erovuorossa oli Niina Korpi 
(varapuheenjohtaja). Lisäksi hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana 
toiminut Elina Kivimäki erosi tehtävästään. Viime vuonna valitut muut hallituksen 
jäsenet jatkavat samoissa tehtävissään: Sanna Flink (sihteeri), Janina Airikainen 
(jäsensihteeri), Carina Roehr (valmennusvastaava), Anne Hautamäki (hallituksen 
jäsen) ja Sanna-Mari Laurila (hallituksen varajäsen). Varapuheenjohtajaksi valittiin 
uudestaan Niina Korpi. Hallituksen jäsenenä aiemmalla kaudella toiminut Anne 
Korhonen aloittaa rahastonhoitajana, joka toimii jatkossa osana hallitusta. Elina 
perehdyttää Annen rahastonhoitajan tehtäviin loppuvuoden aikana. Todettiin, 
että kutsussa mainittu urheilumuotoja edustaville jaostoille ei ole tarpeen 
perustaa omia jaostojaan. 



 
9. Valittiin toimintavuodeksi 2021 kaksi toiminnantarkastajaa Ina Järvinen ja Kirsti 

Kautiala. 
 

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: muistutettiin että lasten pikkujoulut järjestetään 5.12. maneesissa. 
Työnjaoista, ohjelmasta sekä tarjoiluista keskustellaan ja sovitaan erikseen. 
Infottiin, että koronatilanteesta johtuen ei järjestetä erikseen aikuisten 
pikkujouluja ja vaan katsotaan tilanne uudelleen keväällä/kesällä ja järjestetään 
silloin jotain virkistävää mahdollisuuksien mukaan. Keskusteltiin siitä, että kisoja 
saatiin järjestettyä syksyllä koko vuoden tavoitteiden mukaisesti 
koronatilanteesta huolimatta, vaikka kevään kisoja jouduttiin perumaan. 
Todettiin, että uusi pyörällinen/liikutettava grilli olisi hyvä ostaa, koska vanha on 
jo hajoamassa. Lisäksi on hyvä budjetissa 2021 varautua nouseviin 
postituskuluihin sekä hygieniatarvikkeisiin johtuen koronasta.  

 
 

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.09 ja seuraava uuden hallituksen 
järjestäytymiskokous sovitaan myöhemmin.   

 
 
 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
_______________________________   ______________________________ 
puheenjohtaja Johanna Kujansuu    sihteeri Sanna Flink 
 
 
 
 
______________________________    ______________________________ 
pöytäkirjantarkastaja Janina Airikainen   pöytäkirjantarkastaja Anne Hautamäki 


