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PÖYTÄKIRJA 
 
NOKIAN RATSASTAJAT RY:N UUDEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 
LA 9.1.2021  klo 18 etäkokouksena 
 

1. Kokouksen avaus  
- puheenjohtaja Johanna Kujansuu avasi kokouksen klo 18:09. 

 
2. Valittiin kokoukselle 

a. puheenjohtajaksi Johanna Kujansuu 
b. sihteeriksi Sanna Flink 
c. kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi Janina Airikainen ja Niina Korpi 

 
3. Todettiin 

läsnäolijat: Sanna-Mari Laurila, Johanna Kujansuu, Niina Korpi, Anne 
Korhonen, Anne Hautamäki, Janina Airikainen ja Sanna Flink. 

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

puheenjohtajan lisäksi.  
 

5. Hallituksen järjestäytyminen 
- todettiin vuoden 2021 hallituksen jäsenet: puheenjohtaja Johanna Kujansuu, 

varapuheenjohtaja Niina Korpi, sihteeri Sanna Flink, jäsensihteeri Janina 
Airikainen, rahastonhoitaja Anne Korhonen, jäsen Anne Hautamäki, 
valmennusvastaava Carina Roehr ja hallituksen varajäsen Sanna-Mari Laurila. 
 

- Uudelle rahastonhoitajalle Anne Korhoselle myönnetään tilinkäyttöoikeudet 
ja verkkopankkitunnukset. Entiseltä rahastonhoitajalta Elina Kivimäeltä 
puolestaan poistetaan tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset. 
Liitteessä 1 ilmoitetaan sekä nykyisen että edellisen rahastonhoitajan 
henkilötunnukset. 

 
6. Tapahtumaehdotukset vuodelle 2021 

- Laskiaisrieha järjestetään laskiaissunnuntaina 14.2., jos koronarajoitukset 
sallii. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ei salli.  Keskusteltiin muista 
vaihtoehtoisista toteutuksista mm. puku päällä kuva haluamansa hevosen 
kanssa ja Instassa julkaistaisiin äänestys ym. Toisaalta kisoihin voisi myös 
laittaa pukukilpailumahdollisuuksia.  Palataan tarkempaan suunnitteluun 
myöhemmin. 
 
Kevätkauden suunnitelma: 

- Harjoitusestekilpailut 28.3. sunnuntaina, todennäköisesti maneesissa ja 25.4. 
koulukisat. Pidetään hoitomerkkien suoritustilaisuus helatorstaina 13.5. 
Järjestetään noin kahta viikkoa ennen vkolla 17 perehdytystilaisuus. Prinssin 
puomi cupin 1. osakilpailu 30.5. 
 

- Avoimet ovet Nokia-viikolla toukokuussa. 
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- Kesäjuhlat alustavasti 19.6. viime vuoden peruuntuneiden pikkujoulujen 
tilalle. Lapsien osuus alussa ja aikuisten osuus illalla.  
 

- Retkiin budjetoitu 500 e. Päätettiin selvittää Heidi Salosen kehonhuolto - 
fysioterapia teoriaa ja jumppaa ilman hevosta harjoituksia. Sanna-Mari Laurila 
kysyy Heidi Saloselta tarjousta. Lännenratsastusta voisi kokeilla kesällä tai 
vaihtoehtoisesti voisi mennä yhdessä katsomaan joitakin kisoja. Palataan 
näihin keväällä.  
 
Syyskauden suunnitelma: 

- Harjoitusestekilpailut/Prinssin puomicup 2.osakilpailu 15.8. sunnuntaina.  
 

- Harjoituskoulukisat 5.9. sunnuntaina. Harjoitusestekisat 19.9. ja Prinssin 
puomicup 3. osakilpailu 10.10 sunnuntaina.    

 
- Marras-joulukuussa pikkujoulut ja syyskokous. Päivämäärät tarkentuvat 

myöhemmin.  
 

7. Muut asiat 
- Janina esitteli sähköisen jäsenhuoneen, jonka kautta pääsee mm. maksamaan 

jäsenmaksun ja näkemään voimassa olevan jäsenkortin sähköisenä. Jos on 
käynyt kirjautumassa sivulla 10.1. mennessä, pääsee osallistumaan 
arvontoihin. Jäsenhuoneesta näkee voimassa olevat etuisuudet mm. 
perusvakuutusehtoihin on tullut muutoksia mm. 100 e omavastuu, mitä 
ennen ei ole ollut.  Myös Hipposlehdet näkee vuoteen 2008 saakka 
palvelussa. Lisäksi löytyy myös hevosenhoito-ohjeita. Kirjautumiseen tarvitsee 
sähköpostiosoitteen ja jäsennumeron, joka löytyy jäsenkortista. Ala-ikäiselle 
lapselle pitää olla oma sähköposti ja tunnukset.  
 

- Vuoden 2020 toimintakertomus pitäisi olla valmiina avustuksen hakemista 
varten maaliskuun lopussa. Janina kirjoittaa luonnoksen.  

 
- Yhdistyssäännöt tulisi päivittää niin, että kaikki pystyy muokkaamaan 

dokumenttia. Johanna selvittää tätä.  
 

- Nettisivujen ilmettä ja sisältöä pitäisi uudistaa ja päivittää.  
 

8. Kevätkokouksen ajankohdan sopiminen 
- Sovittiin kevätkokous pidettäväksi lauantaina 20.3. ja, että kellonaika 

tarkentuu myöhemmin.  
 

9. Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:12 
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Pöytäkirjan vakuudeksi  
 
 
________________________  ___________________ 
Puheenjohtaja Johanna Kujansuu  Sihteeri Sanna Flink 
 
 
________________________  ______________________ 
Pöytäkirjantarkastaja Janina Airikainen  Pöytäkirjantarkastaja Niina Korpi 
 
  


