
Sääntömääräinen kevätkokous 

 

Aika: Keskiviikko 1.3.2017 
Paikka: Länsi-Uudenmaan Säästöpankin kerhohuone, Huhdintie 7, 03600 

Karkkila. 
 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus. 
-  Kokous avattiin 18:05 

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa. (tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa. 
 - Puheenjohtaja Laura Nieminen, sihteeri Heli Weckström ja pöytäkirjan 

 tarkastajat Sharona Hartell ja Emma Stenholm 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 - Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 - Hyväksytty 

 
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 

vuodelta 2016. 
 - Laura Nieminen luki toiminnantarkastajan tekemän lausunnon läpi. 

 - Käytiin liitteittä läpi ja havaittiin esim. että budjetissa on pysytty hyvin. 
 - Sovittiin, että eritellään paremmin tulot ja menot tulevaisuudessa. 

 Käytiin liite toiminnankertomuksesta läpi. 
 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 - Tilinpäätös vahvistettu ja vastuuvapaus hallitukselle myönnetty. 

 
7. Esitellään talkoopistejärjestelmän periaatteet. 

 - Esitettiin, että pisteet siirtyisivät myös seuraavalle vuodelle. Pidetään 
 kuitenkin kalenterivuosikohtaisena selkyyden vuoksi. 

 - Pisteitä voidaan käyttää jo menneiden ry:n kisojen lähtömaksujen 
 kuittaamiseen takautuvasti. Jäsenen pitää erikseen itse anoa ry:ltä 

 palautusta. 
 - Rahamäärän mukaan arvioidaan pisteen arvo vuoden lopussa. 

 - Jokainen huolehtii itse omista talkoopisteistään. Ja ne kuitataan joko 
 kisoissa tai kokouksissa. 

 
8. Palkitaan Rankingmenestyjät vuodelta 2016. 

 - Palkitaan paikalla olleet Maria ja Miia Silen sekä Daniela Hartell. 
 

9. Suomi 100-v. / Suomenhevonen 110-v. Huomioiminen tapahtumissa 

2017. 
 - Laura oli Vpk:hon yhteydessä ja etsitään aasinsiltaa miten nämä saisi 



 nivottua yhteen.  

 - Vappumarssi? Kaupunginjohtaja suomenhevosen vetämän kärryjen  

  kyytiin?  
 - Sopivien suomenhevosten etsiminen.  

 - Kysytään Heidi Lindströmmiltä Turon Hämäyksen käyttöä 
 kärryhevosena. Katsotaan sitten iltatoria uudelleen mahdollisuutena, jos 

 heille ei käy. Tekisimmekö infopisteen torille. 
 

10. Katsaus kevään kilpailuihin. 
 - Koulukisoihin tuomarit varmistuneet. Karppinen, Satu-maria jauhiainen 

  ja inkeri kostiainen varalla. 
 - Kansliatarvikkeet tarkastettu, listaus tarvittavista hankinnoista tehty, 

  enimmäkseen yleistä käyttötavaraa/toimistotavaroita. 
 - Palkinnot katsotaan lähempänä ajankohtaa. 

 - Suomenhevosluokkaan extrapalkintona suomiaiheista. 
 - koulukisojen kisakokous ajankohta 13.3 kawerdassa. Klo 18 

 - koulukisojen henkilökunnan haaliminen käynnissä. 

 - Estekisojen kutsu julkaistu. 
 

11. Syksyn kilpailuiden ajankohta. 
 - Ehdotetaan Katja Laineelle ensin 1.10 koulukisat ja 4.11 estekisat. 

 
12. Muut esille tulevat asiat 

 - Harjoitusestekisoja ei keretä järjestämään ennen 1. tason kisoja. 
 - Seuran maneesivuorot lopetetaan ja katsotaan syksyllä uudestaan. 

 - Seuran tavarat saa säilyttää pikkutallin vintillä. 
 

13. Kokouksen päättäminen. 
 - Kokous päätettiin klo: 19:20 

 
 

 

 Pöytäkirjantarkastajat: 
 

 
 

              
 Sharona Hartell     Emma Stenholm 
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