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Karlvikin Ratsastajat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2009 
 
Aika Lauantai 14.3.2009 klo 14 
Paikka Eriksnäsin kartano 
Läsnä Osallistujalista liitteenä 
 
Käsitellyt asiat 
 

1. Yhdistyksen puheenjohtaja Heta Leskinen avasi kokouksen klo 14.15. 
 

2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Karo Aarnio-Wihuri, sihteeriksi Lotta Kuosmanen ja 
pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jutta Heino ja Hanna Heinonen. 

 
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi seuraavin perustein: Kokouskutsut postitettiin 

18.2.2009 ja sähköpostikutsut lähetettiin 25.2.2009. 
  

4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys yhdellä muutoksella: päätettiin kohtaan 9 muutos niin, että 
valitaan vain yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja kokouskutsussa esitetyn kahden sijaan. 
Tämä muutos on yhdistyksen sääntöjen mukainen. 

  
5. Seuran rahastonhoitaja Seija Forsström esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen ja taseen. Heta 

Leskinen esitteli vuoden 2008 vuosikertomuksen. Jutta Heino luki vuoden 2008 tilintarkastus-
kertomuksen. 

 
6. Vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tili- ja 

vastuuvelvollisille. 
 

7. Päätettiin seuran hallituksen lukumääräksi seitsemän varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 
 

8. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heta Leskinen. Hanna Heinonen, Lotta Kuosmanen, 
Leena-Mari Lähteenmaa, Noora Lamberg, Seija Forsström, Kati Kalliala ja Tiina Laine valittiin 
varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi valittiin Riikka Vänskä ja Janna Pietikäinen. Todettiin, että 
hallituksessa toimii lisäksi kaksi juniorijäsentä, Hanna Nylund ja Heidi Rahkonen. 

 
9. Tilintarkastajaksi valittiin Marja-Leena Seppälä ja varatilintarkastajaksi Jutta Heino. 

 
10. Heta Leskinen esitteli hallituksen tekemän yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskevan 

ehdotuksen: 
a. muutetaan yhdistyksen varsinaisten kokousten määräksi vuodessa kaksi 

- muutos koskee yhdistyksen sääntöjen kohtia 5., 6., 8., 9. ja 11. 
b. muutetaan hallitusten jäsenten toimintakaudeksi kalenterivuosi 

- muutos koskee yhdistyksen sääntöjen kohtaa 6. 
 

Hallituksen ehdottamat muutokset hyväksyttiin yksimielisesti. Sääntömuutos astui voimaan heti 
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11. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2010, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksut 
Sääntömuutoksen vuoksi tämä kohta siirrettiin käsiteltäväksi syyskokouksessa. 

 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita. 
 
Keskusteltiin kuitenkin yleisesti seuraavista asioista:  
 

- Seuran jäsenten aktivoiminen. Ehdotettiin että hallitus perustaisi jaostoja, joissa 
vastuuhenkilönä olisi joku hallituksen jäsen. Jaostoissa aktiiviset jäsenet pysyisivät 
toimimaan aktiivisesti seuran hyväksi ja olisivat hyvin informoituina seuran toimin-
nasta. Ehdotettiin mm. ns. ”Marttakerhoa” jossa tavattaisiin kupposen ääressä muu-
taman kerran viikossa, erilaisten hevosiin ja ratsastukseen liittyvien teemojen ympä-
rillä. 

 
- Ehdotettiin jäsenkyselyä. Kyselyn ajankohdaksi ehdotettiin aikaa ennen syyskokousta 

jotta vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa voidaan tehdä sen pohjalta.  
 

- Tiedottamista Karlvikissa pitäisi parantaa. Sähköpostina jaettavia tiedotteita ehdotet-
tiin lisättäväksi koko jäsenistölle. 

 
- Ehdotettiin retkiä (mahdollisen huvijaoston asioita) 

 
Leena-Mari Lähteenmaa kirjoittaa tiedotteen keskustelun pohjalta. Tiedote julkaistaan seuran 
internet-kotisivuilla 

 
13. Kokouksen puheenjohtaja Karo Aarnio-Wihuri päätti kokouksen klo 15.30 

 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 _________________________ ___________________________ 
 Karo Aarnio-Wihuri   Lotta Kuosmanen 
 puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 
 

_________________________ ___________________________ 
 Jutta Heino   Hanna Heinonen 
 pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 


