
Pöytäkirja 

 

Hallituksen kokous 13.2.2017 

 

Paikalla 

Laura Nieminen 

Heli Weckström 

Emma Stenholm 

Anu Marjamaa 

Sharona Hartell 

Jaana Ritvanen 

 

1. Kokouksen avaus. 

-Todetaan päätösvaltaisuus ja avataan kokous klo 18:30 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeti ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (tarvittaessa 2 

ääntenlaskijaa). 

-Puheenjohtaja Laura Nieminen, sihteeri Heli Weckström, pöytäkirjantarkastajat Sharona Hartell ja 

Emma Stenholm. 

 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

-Hyväksytty. 

 

4. Vahvistetaan aiemmin hallituksen facebook-ryhmässä läpikäydyn kilpailurankingin 2016 

tulokset. 

1.Mia Silen 150€ (66p) + 50€ lahjakortti parhaana juniorina 

2.Daniela Hartell 100€ (60p) 

3. Maria Silen 50€ (49p) 

-Tulokset vahvistettu ja ranking palkinnot annetaan vielä rahana kevätkokouksen yhteydessä ja 

jatkossa suoritetaan palkinnot tilille, jos näin halutaan. 

-Seuran s.postista lähetetään henk.kohtaista postia palkituille. Anu Marjamaa hakee rahat ja kukat 

palkituille, sekä hankkii s-ryhmän lahjakortin juniorille. 

-Todetaan myös, että Suvi Ranttila (38p) ja Katja laine (29p)  palauttivat rankingin, muilta 

seuralaisilta ei palautuksia tullut. 

 

5. Todetaan, että seuralle on hankittu lisää estekalustoa Estepajalta Janakkalasta: 10 kpl puu-

alumiinitolppia kannakkeineen ja 20 kpl maalattuja puupuomeja, toimitus maaliskuun 2017 

loppuun mennessä, yhteensä 1200€. 

-Tilattu ja annettu vapaat kädet värien toteutuksen suhteen, 4x5 setti värejä. Toimitus suoraan 

maaliskuun loppun mennessä Ratsutila Kawerdaan. 

 

6. Katsaus koulukilpailuihin 19.3.2017 

- Tarja Karppinen varmistunut tuomariksi kilpailuihin. 

- Uusien sääntöjen mukainen kilpailukutsu tuottaa hankaluuksia ja hiomme sitä vielä ennen 

julkaisua. Jaana Ritvanen toimittaa uusien sääntöjen mukaisen kutsun viim. 19.2.2017 

julkaistavaksi Kipaan. 

- Muiden tuomareiden läpikäynti ja heidän tuomarointioikeuksien selvittäminen. Jaana Ritvanen 

ottaa muihin tuomareihin yhteyttä ja hankkii tarpeeksi tuomareita kisojen läpiviemiseen. 

- Ruusuketilanne on riittävä 

- Toimihenkilöiden hankkiminen kisojen toimivuuden kannalta. Töiden jako ja toiveet työtehtäviin. 

- Palkinnot ->Biofarm ja mietitään myös muita vaihtoehtoja. (Prix de Biofarm). 

- Pidämme kisakokouksen lähempänä kisojen ajankohtaa (tarkentuu myöhemmin). 



 

7. Katsaus estekilpailuihin 9.4.2017 

-Tuomarina Jaana Lumme-Räikkönen, ratamestarina Heidi Järvinen. 

- Tolppa ja puomimäärä ilmoitetaan ratamestarille heti kun Estepajan toimitus on saapunut, 

huomioidaan myös esteet tarvittaessa kentälle verryttelyyn. 

- Kilpailukutsun viilaaminen uusien sääntöjen mukaiseksi. Heli Weckström toimittaa kutsun  

viimeistään 9.3.2017 julkaistavaksi Kipaan. 

 

8. Katsaus kaluston inventointiin. 

-Suorittamatta, tehdään 1.3.2017 mennessä. 

 

9. v.2016 tilinpäätös ja toiminnantarkastus 

-Käyty läpi ja hyväksytetään jäsenillä Kevätkokouksessa. 

 

10. Yhteistyösopimus Ratsutila Kawerdan kanssa. 

- Käyty läpi ja luovutetaan Katja Laineelle hyväksytettäväksi ja allekirjoitettavaksi. 

 

11. Suomi 100-v / Suomenhevonen 110-v. 

- Yritimme miettiä miten juhlistaa tätä vuotta. Johonkin tapahtumaan esille, iltatorille, yhteistyö 

VPK:n yms. kanssa. Laura Nieminen alkaa tapahtumanjärjestäjäksi ja ottaa yhteyttä esim. 

Karkkilan kaupunkiin ja kyselee heidän suunnitelmia k.o. Vuosijuhlan osalta. 

 

12. Muut mahdolliset retket/kurssit/koulutus kevätkaudelle. 

- Vermon reissu 29.3. Toto-opastuksella ja ruokailulla. 

- Jätimme tallitutustumisen pois, hevosia nähdään ”kotonakin” tarpeeksi. 

- Heli Weckström varaa paikat. 

- Laitetaan näkyville pian ja ilmottautumisia otetaan vastaan. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

- Pankkikortin hankkiminen yhdistykselle? Anu Marjamaa asioidessaan pankissa selvittää 

mahdollisuutta tähän ja kannattaako hankkia. 

 

14. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta 

-1.3.2017 17:30 Säästöpankin tiloissa Karkkilassa. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

- Kokous päätetty klo 20:00 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat :     Puheenjohtaja: 

 

 

             

Sharona Hartell      Laura Nieminen  

 

 

 

     

Emma Stenholm 


