
    Hallituksen kokous 15.5.2017 
 
Team Kawerda ry    
teamkawerda@gmail.com   
 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2017 
 
Aika: Maanantai 15.5.2017 klo 18:00 
 
Paikka: Männiköntie 10 D8, 03400 Vihti 
 
Paikala: 
Heli Weckström 
Jaana Ritvanen 
Anu Marjamaa 
Laura Nieminen 
Emma Stenholm 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
- Kokous avattiin klo 18:17 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  
(tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa) 

- Pj. Laura Nieminen, sihteeri Heli Weckström, pöytäkirjan tarkastajat Emma 
Stenholm ja Jaana Ritvanen 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
- Työjärjestys hyväksytty 

4. Yhteenveto estekilpailuihin 9.4.2017 
-Taloudellinen lopputulos 

- n. 500 euroa plussalle 
-Palautteet/kommentit kilpailijoilta:  

- ei negatiivista palautetta. 
-Ongelmat/kehitysehdotukset:  
- lähtöjärjestys tarkemmaksi, aikataulun laadinta, puuttuvia kylttejä (esim. käsihevoset), 
hevosnumerot lähtölistoihin.  

- pieni poni, iso poni ilmoitukset paremmin, aikataulun laadinta ja muistaa laittaa 
kutsuun, että luokkien alkamisaika on ohjeellinen. Käsihevoset kyltti tehdä 
kunnollinen-> Laura hoitaa. 
- Ajanottoon tarkkuutta, mietitään ajanottolaitteiston vuokraamista Esralta 
(40€/vrk) 
- Luokkien verryttelyjen jakaminen esim. 10 ratsukkoa jaetaan 5 verryttelijään 
kerrallaan. 

5. Talkoopistetilanne 
-ajantasainen kokonaislistaus nettisivuille 
 - henkilöidään pistetilanne -> innostaisi muitakin huolehtimaan pisteistään. 
-vastuuhenkilö huolehtii kaikkien pisteet talteen ko. tapahtumasta.  



-hallitusjäsenet huolehtivat omansa, hyväksyntä aina kokouksessa joltain toiselta/kaikilta 
hallituslaisilta. 

6. Suomenhevonen 110-v. (vappumarssi) 
- harmittava takaisku Hämyn “sairastumisen” johdosta. 
- mietinnässä taas missä suomenhevosta voisi mainostaa. 

7. Syksyn 1-tason kilpailut, kilpailujen johtajat 
- Laura koulukilpailu, Sharona estekilpailut 

 
8. Lomakepohjat 

-kilpailutilitykset  
-muut tapahtumatilitykset 
-kilpailukutsut 
-kilpailijatiedotteet 
-toimihenkilötehtävät 
 - Kaikki löydettävissä tulevaisuudessa google drivestä. 

9. Hevoset Kaivarissa 
- Team Kawerda menossa brunssille kaivariin 

10. Seuratekstiilit 
- Jäsenet kyselleet, toiveissa vedenpitävää takkia, hupparia, satulahuopa ja loimi ry:n 

tunnuksin. 
- Emma selvittää 

11. Tilannekatsaus yhteistyökuvioon Ratsastusseura DC ry:n kanssa 
- Hieman hiljaista ollut yhteydenpito DC:n puolelta, yhteisiä kisoja ehdoteltiin. 

Olemme avoimia ehdotuksille, mutta mitään konkreettista ei ollut tarjolla. 
- tuotiin esille, että yhteistyö voisi olla rakentavampaa esim. yhteisen Cup:in 

muodossa. 
12. SRL toimihenkilöoikeudet 

- Seuran jäsenellä Suvi Ranttilalla on SRL:n myöntämät Stewardin oikeudet. 
13. Muut esille tulevat asiat 

- Ruusuketilaus, sinivalkoisia ja sinisiä alle kymmenen tällä hetkellä. Anu tilaa lisää 
tarvittavia rusetteja. 

- Aloitetaan kesäjuhlien suunnittelu - jaana ja kaikki mukaan suunnitteluun. 
- Laura aloittelee Tallinnan reissun infoamisen 
- Kipa ja equipe koulutus hyvissä ajoin ennen syksyn kisoja. 

14. Seuraava hallituksen kokouksen ajankohta 
- 24.7.2017 

15. Kokouksen päättäminen 
- kokous päätettiin 19:30 

 
Team Kawerda ry 
 
 
 
    
Laura Nieminen 
Puheenjohtaja 
 
 
 
 
Emma Stenholm    Jaana Ritvanen 


