
PÖYTÄKIRJA  
Similän Ratsastusurheilijat ry:n syyskokous 15.10.2022 Similän RatsuClan taukoClassa 

1. Avataan kokous klo 16.03. 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Pia Näppinen, sihteeriksi Emma Jaakkola sekä 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Maria Enberg ja Essi Laaksonen. 

3. Todetaan läsnäoleviksi jäseniksi kokouksessa Pia Näppinen, Maria Enberg, PiriHa Into, Elina 
Mäkinen, Iida Mäkinen, Tuija Rasilainen, Essi Laaksonen, Emma Jaakkola. 

4. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kutsu on ollut jäsenistön nähtävillä 
ajoissa ja kokouksessa on tarpeeksi äänioikeuteHuja osallistujia. 

5. Seura jatkaa Suomen Ratsastajainliiton jäsenenä. Edustajana toimii pääsääntöisesN 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ellei toisin sovita.  

6. Vahvistamme liiHymis-, jäsen- ja kannaHajamaksujen suuruudet vuodelle 2023. Todetaan, 
eHä jos SRL koroHaa liiHymis-, jäsen- ja kannaHajamaksujaan, korotamme me omia 
maksujamme samassa suhteessa. Jäsensihteeri Enberg huolehNi maksujen mahdollisesta 
päiviHämisestä liiton järjestelmään. 

7. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja esiHelevät myöhästyneen vuoden 2021 Nlinpäätöksen ja 
taseen. Kokous myöntää vastuuvapauden hallitukselle. 

8. SuunniHelemme yhdessä vuoden 2023 toimintaa (LIITE). 

9. Hallituksen uudelleenjärjestäytyminen seuraavalle kahden vuoden hallituskaudelle: Pia 
Näppisen väistyessä puheenjohtajan virasta, valitaan uudeksi puheenjohtajaksi 
yksimielisesN Elina Mäkinen. Pia Näppiseltä poistetaan oikeudet seuran pankkiNliin ja 
-korXin ja siirretään oikeudet Elina Mäkiselle. Jäsensihteerinä jatkaa Maria Enberg ja 
rahastonhoitajana Emma Jaakkola. Muiksi jäseniksi valiXin PiriHa Into, Mari Similä ja Tuija 
Rasilainen. Toiminnantarkastajaksi valiXin Pia Näppinen ja varatoiminnantarkastajaksi Essi 
Laaksonen. Jäsensihteeri Enberg huolehNi virkojen ja nimien vaihtamisesta liiton 
järjestelmään. 

10. Käsitellään esityslistan muita asioita:  
A. Tallin ja seuran yhteiset pikkujoulut vietetään sunnuntaina 11.12. klo 16-18. 

Ohjelmassa on ainakin väistyvän puheenjohtajan puhe ja uuden puheenjohtajan 
esiHely, ponien pukemista, kepparirata (Elina ja PiriHa). PääteXin jatkaa 
pikkujoulusuunnitelmien tekoa Whatsapp-ryhmässä, koska Mari Similä tallin 
edustajana puuHui kokouksesta.  

B. PääNmme järjestää senioreiden K18-pikkujoulun vasta tammikuussa. Essi Laaksonen 
lupasi kysellä paikkoja ja valmista ruokakonsepNa. 



C. Seurarankingin parhaat palkitaan pikkujouluissa samoin rahapalkinnoin kuin viime 
vuonna. 

D. Anni Kerosen erotessa seurasta, tarvitsemme uuden some-vastaavan hoitamaan 
seuran FB- ja IG-Nlejä. PääNmme kysellä uuHa somevastaavaa somessa. 

11. Päätetään kokous klo 17.18. 

Tammelassa 15.10.2022 

____________________________________ Pia Näppinen, kokouksen puheenjohtaja 

____________________________________ Emma Jaakkola, kokouksen sihteeri 

____________________________________ PiriHa Into, pöytäkirjantarkastaja 

____________________________________ Essi Laaksonen, pöytäkirjantarkastaja


