
PÖYTÄKIRJA 2018    Ruoveden Ratsastajat ry    

Sääntömääräinen syyskokous 2018  

Aika: Sunnuntai 9.12.2018 klo 13.00 

Paikka: Ruoveden Ratsutallin hirsitalo  

1. Kokouksen avaus  

Hallituksen varapuheenjohtaja Eeva Kekkonen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Ennen 

kokousta klo 12 alkaen Nyppy Kontio (Anna-Juulia Kontion sisko ja kisahoitaja) oli kertomassa kilpahevosen 

hoidosta kisamatkoilla. Lisäksi kokouksen lomassa nautimme riisipuuroa, mehukeittoa ja pipareita. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 

Puheenjohtajaksi valittiin Eeva Kekkonen, sihteeriksi Ulla Keljo ja pöytäkirjantarkastajiksi Anu Kuivasmäki ja 

Tytti Lohipuro, ääntenlaskijoina toimivat Hanna Kymäläinen-Rikkonen ja Tarja Nätkin. 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokouskutsu on julkaistu 6.11.2018 seuran ilmoitustaululla tallilla seinällä sekä seuran facebook-sivulla. 

Liitteenä osallistujalista (liite1). Paikalla 8 seuran seniorijäsentä, 14 junioria ja yksi kannatusjäsen. 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi. 

 5. Vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet  

Esitettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (liite 3). Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma esitetyssä 

muodossa. 

Esitettiin talousarvio vuodelle 2019 (liite 4). Päätettiin hyväksyä talousarvio esitetyssä muodossa. 

Hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi; SRL päätti kokouksessaan 25.11 korottaa 

jäsenmaksuosuuttaan 2€/hlö, joten hallituksen esitys on, että sama korotus lisätään jäsenmaksuihimme, 

jotta seuralle tuleva osuus pysyy ennallaan. Kannatusjäsenen maksuun ei esitetä korotusta. Uudet 

jäsenmaksut olisivat siten; 

täysjäsen seniori 65€, täysjäsen juniori 53€, perhejäsen seniori 37,50e, perhejäsen juniori 31,50€ ja 

kannatusjäsen 30e. 

Liittymismaksun suuruudeksi hallitus esittää 5€/hlö. Liittymismaksu on aiemmin ollut 10€ seniori ja 5€ 

juniori, mutta nykyinen SRL:n järjestelmä mahdollistaa ainoastaan yhden liittymismaksun. 

Päätettiin hyväksyä jäsen- ja liittymismaksut hallituksen esityksen mukaisina. 

6. Valitaan vuodeksi 2019 hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (6-10) ja varajäsenet (2-3)  

Hallituksen puheenjohtajana kauden 2018 toiminut Virpi Ahonen valitaan jatkamaan kaudella 2019. 

Erovuorossa hallituksen jäsenistä Mari Ylitalo, Aino Aminoff, Jenni Vasama-Laitinen ja Outi Unkila sekä 

varajäsenistä Kaarina Hall ja Erkki Salminen. Mari ja Outi ovat ilmoittaneet, että eivät halua jatkokaudelle. 



Hallituksessa jatkavat Erika Särkijärvi, Jonna Keljo, Ulla Keljo, Eeva Kekkonen ja Pirjo Kangasmäki sekä 

varajäsenenä Heidi Pyyhtiä. 

Erovuoroisista jatkamaan valitaan Jenni Vasama-Laitinen ja Aino Aminoff sekä uusiksi jäseniksi Tytti 

Lohipuro ja Hanna Kymäläinen-Rikkonen. Varajäseniksi valitaan Matilda Rentto ja Mari Kauranen (liittyy 

vuoden vaihteessa seuran jäseneksi). 

7. Valitaan vuodeksi 2019 yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat  

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Katri Myry ja Kristiina Jalonen sekä varatoiminnantarkastajiksi 

Nina Lahdenpohja ja Hanna Tuokila. 

8. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä. 

Päätettiin, että hallitus valitsee tilannekohtaisesti edustajat tilaisuuksiin. 

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

Muita asioita ei ollut esitetty kokouksen käsiteltäviksi. 

10. Kokouksen päättäminen  

Kaikki päätökset olivat yksimielisiä. Kokouksen jälkeen muistettiin pitkäaikaista tehtävät jättävää 

jäsensihteeri Mari Ylitaloa ja palkittiin vuoden junnu Viivi Valkeejärvi ja vuoden sennu Ulla Keljo sekä 

tasavuosia vuoden aikana täyttäneet Erika Särkijärvi ja Mika Koistinen saivat seuran design-kynttilänjalat. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47. 

 

________________________________________ ________________________________________ 

Eeva Kekkkonen puheenjohtaja  Ulla Keljo sihteeri 

 

 

_________________________________________ ________________________________________ 

Tytti Lohipuro pöytäkirjantarkastaja  Anu Kuivasmäki pöytäkirjantarkastaja 


