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HALLITUKSEN KOKOUS 6/2017 
 
Aika: 23.10.2017 klo 17:30 
 
Paikka: karkkila Masuuni kabinetti 
 
Paikalla: 
Laura Nieminen 
Sharona Hartell 
Heli Weckström 
Emma Stenholm 
Anu Marjamaa 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
 - kokous avattiin klo: 17:36 

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

- Pj. Laura Nieminen, sihteeri Heli Weckström, pöytäkirjantarkastajat Anu 
Marjamaa  ja Emma Stenholm 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
- hyväksytty 

4. Talkoopistetilanne 
- Ajantasainen kokonaislistaus nettisivuilla, puuttuu Helin ja  
Sharonan tunteja ja myös muiden. Pisteet ovat jokaisen omalla vastuulla jos haluaa niitä 
käyttää. Hallitus jää odottamaan puuttuvien talkoopisteiden toimitusta. 
-Arvio yhden talkoopisteen arvosta v.2017? 
 -2.5 e per piste?, voidaan tarkastaa vielä, kun loput talkoopisteet toimitettu.  
 

5. Koulukilpailut 1.10.2017, tilannekatsaus 
-Taloudellinen tulos jäi plussalle karkeasti 400€, ihan hyvin vaikka 2 tuomaria. 

-Palautteet: Kuultu ratsastajilta, että paras tunnelma ja leppoisa olo. Negatiivista 
palautetta ei tullut.  
- Parannusta kaivataan paikoitusmerkkeihin (henkilöautojen tilanne). 
-Kehitysehdotuksina tarkastetaan kilpailutiedotteet vielä etukäteen. Talkoolaisia 
kaivataan enemmän.  Huomioidaan toimihenkilöiden vahvuudet ja toiveet paremmin. 

 
6. Estekilpailut 4.11.2017, tilannekatsaus 

-Toimihenkilötilanne: 
 - Toimihenkilöitä ihan hyvin, facebookin rekrysivuilla löytyy kaikille tekemistä.  
-Työnjako - tehdään lista fasebookin ryhmään  kuten koulukisoihin. 
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- Emma ja Anu tekevät equipen. Pukuluokkien pukupalkinnot halloweenaiheinen 
tilpehööri ja ruusuke?.  
 -Sundtrömmin puutarha sponssaa kimput luokkien voittajille.  
- Kirpparitavarat jotenkin nätisti esille kilpailupäivänä. Pöytien hyväksikäyttö ja ehkä jos 
jää ylimääräisiä radasta, niin estetolpat ja puomi. 

7. Seuratekstiilitilaus  
- Pari tilausta tullut, ei olla laitettu tilausta eteenpäin. Jos minimimäärää ei 
saavuteta, tilausta ei tehdä. Haetaan nyt uusia parempia/myyvempiä tuotteita ja 
katsotaan keväällä uusi seuratekstiilitarjonta. 

8. Tallinna Horse Show, palaute 
   -Kivaa oli, mutta alkaa olla jo nähty. 

- Tälläisenaan  ei järjestetä enää. olisiko joku muu yhteinen retkikohde 
mahdollinen.  

9. Lisenssimenettely v.2018 alkaen 
 - kilpailijat (jäsenet)  hakevat  itse omat lupansa. 

10. Pikkujoulut  
- Suomenhevosen tarina Ainossa. Su 19.11 klo 13 tai 17. Selvitetään ruokailu. Seura 
tarjoaa jäsenilleen lipun tapahtumaan. Ruokailun maksaa jokainen itse. 

11. Sääntömääräisen syyskokouksen ajankohta 
 - 22.11.17  karkkilan säästöpankki, Anu varaa tilan. 

12. Sääntökoulutus heti alkuvuodesta  
- tuomari Tarja Karppinen olisi halukas pitämään,  tilaisuus olisi ilmainen seuran 
jäsenille. Ajatuksena pitää heti tammikuussa. 

13. Toimintasuunnitelma v.2018  
- ei mitään suuria suunnanmuutoksia. Valmennuksia halutaan, mutta kukaan ei 
kuitenkaan sitoudu osallistumaan, joten järjestäminen turhaa. 

14. Muut esille tulevat asiat  
- Google driven päivitys, sieltä pitäisi löytyy kaikki tiedostot. 
 - Vermosta ei vieläkään ole tullut laskua. Eikä luultavasti tulekaan enää. 
 - Taloudellinen tilanne, miten pisteet laitetaan kirjanpitoon, laitetaan varaukseen 
ensi vuodelle. eli budjetissa pysytään. 
 - Huomioliivit toimihenkilöille, sharona kysyy kaveriltaan olisiko Biofarmin kautta 
saatavissa liivejä. 

15. Seuraava hallituksen kokouksen ajankohta 
 - 22.11.17 Säästöpankin tiloissa ennen syyskokousta. 

16. Kokouksen päättäminen 18:54 
 
 
 
Team Kawerda ry   
 
 
 
 
Laura Nieminen   Emma Stenholm  Anu Marjamaa 
Puheenjohtaja   pöytäkirjantarkastajat 


