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HALLITUKSEN KOKOUS 1/2018 
 
Aika:  
Perjantai 19.1.2018 klo 18:00 
 
Paikka:   
ABC Masuuni, Santasalonkatu 2, 03600 Karkkila 
 
Osallistujat:  
Katja Laine, Suvi Ranttila, Julia Hakkarainen, Beatrice Kautonen, Riina Zetterman 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 
a. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:02 

 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa  

(tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa) 
a. Puheenjohtajaksi valittiin Katja Laine, sihteeriksi Suvi Ranttila, 

pöytäkirjantarkastajiksi Beatrice Kautonen ja Riina Zetterman 
 

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
a. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi 

 
4. Sovitaan hallituksen roolit sekä vastuualueet 

a. Hallituksen kokoonpano vuonna 2018 on päätetty olevan seuraava: 

• Katja Laine, puheenjohtaja 

• Suvi Ranttila, sihteeri 

• Julia Hakkarainen, jäsensihteeri 

• Beatrice Kautonen, varapuheenjohtaja 

• Riina Zetterman, rahastonhoitaja 
b. Kerätään kaikkien yhteystiedot talteen ja julkaistaan ne nettisivuilla 
c. Hallituksen jäsenten esittely Facebookissa, jokainen jäsen omanaan ja tästä 

jalostetaan jatkoesittely nettisivulle julkaistavaksi 
 

5. Käyttöoikeudet: Pankkitili ja nettipankkitunnukset, sähköposti, Facebook 
a. Pankkitilin käyttö ja nettipankkitunnukset ovat rahastonhoitajalla. Sähköpostia 

pääsee lukemaan kaikki hallituksen jäsenet; Suvi käy viikoittain varmistamassa 
tilanteen. Facebook-sivun julkaisuoikeus on kaikilla hallituksen jäsenillä; Katja 
päivittää Facebook-sivua aktiivisesti. 
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6. Kevään ja syksyn este- ja koulukilpailut; päivämäärät ja kilpailuiden johtajat 
a. Kevään koulukilpailut 

• Lauantai 14.4.2018, kilpailunjohtajana Riina Zetterman 

• Lauantai 29.9.2018, kilpailunjohtajana Katja Laine 
b. Kevään estekilpailut 

• Lauantai 17.3.2018, kilpailunjohtajana Julia Hakkarainen 

• Lauantai 22.9.2018, kilpailunjohtajana Beatrice Kautonen 
 

7. Talkoopistekäytäntö 
a. Seuran jäsenillä on mahdollisuus kerätä talkoopisteitä seuran järjestämissä 

tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Talkoopisteiden käyttökohteet määritellään 
hallituksen toimesta yhteneväiseksi toimintasuunnitelman mukaisissa kohteissa 
ja tapahtumissa. Yhdestä talkootyötunnista ansaitsee yhden talkoopisteen. 
Talkoopisteiden arvo määritellään jokaisen vuoden lopussa. Talkoopistekäytäntö 
huolehditaan julkiseksi nettisivuille ja ohjeistetaan jäseniä paremmin 
käytännöstä. 

b. Yksimielisesti päätämme, ettei seuran hallituksen jäsenillä ole mahdollisuutta 
kerätä vapaaehtoisuuteen perustuvien luottamustehtäviensä hoitamiseen 
kuuluvasta hallitustoiminnasta talkoopisteitä tai muita etuuksia.  

c. Tapauskohtaisesti ja etukäteen kahden hallituksen jäsenen kirjallisella 
hyväksynnällä voidaan hallituksen jäsenen kohdalla soveltaa 
valtiovarainministeriön vuosittain määrittämiä valtion matkustussäännön 
mukaisia matkakustannusten korvauksia silloin, kun luottamustehtävien 
hoitaminen sitä välttämättä edellyttää. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset 
edustustehtävät tai seuran tarvikelogistiikka. Matkakustannusten 
maksuperusteena on kirjallinen matkalasku, jonka hyväksyy hallituksen 
puheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa. 

d. Päätimme talkoopistekohteet vuodelle 2018. Talkoopisteitä on mahdollista 
käyttää vuonna 2018 Team Kawerda ry:n omien kilpailuiden lähtömaksuissa, 
seuratekstiilitilauksissa, seuran hankkimien HIHS-lippujen kohdalla ja muissa 
seuran järjestämissä tapahtumisssa. 
 

8. Ranking-pistekäytäntö 
a. Kilpailevat ratsukot ovat voineet kerätä Ranking-pisteitä erillisen ohjeistuksen ja 

Excel-taulukon mukaisesti. Ranking-pisteiden kerääminen ei ole herättänyt 
suurta suosiota, joten viime vuoden hallitus on päättänyt poistaa Ranking-
toiminnan käytöstä. Tilalle toteutetaan toisenlainen jäsenetu. 

b. Korvaavana etuna kilpaileville ratsukoille tarjoamme jatkossa lunastetun 
kilpailuluvan korvaamisen kilpailijalle kilpailusuoritusten perusteella.  
Vuonna 2018 kilpailuvan lunastaneille ja viisi hyväksyttyä kilpailutulosta eri 
kilpailuista korkeimmalta kilpailuluvan oikeuttamalta tasolta keränneille 
maksetaan takautuvasti vuonna 2019 kilpailuluvan arvo kokonaisuudessaan 
takaisin erillistä kilpailuraporttia vastaan. Yhdestä kilpailusta huomioidaan vain 
yksi hyväksytty tulos. Edun saaminen edellyttää seuran täysjäsenyyttä edun 
maksuvuonna. 

c. Ranking 2017-taulukot on vastaanotettu seuraavilta jäseniltä: Katja Laine (136 
pistettä), Suvi Ranttila (43 pistettä), Miia Silen (85 pistettä) ja Maria Silen (30 
pistettä).  
 
 
 



Ranking 2017-kerääjät palkitaan kevätkokouksessa seuraavasti;  
1. Katja Laine (136) = 200e 
2. Miia Silen (85) = 150e 
3. Suvi Ranttila (43) = 100e 
 

9. Valmennushankkeet 
a. Järjestämme vuonna 2018 mahdollisuuksien, yleisen kysynnän ja jäsenkyselyn 

tulosten perusteella valmennuksia este- ja kouluratsastuksessa. 
b. Kartoitetaan mahdollisuutta saada Stella Hagelstam valmentamaan ratsukoita 

Ratsutila Kawerdaan. 
 

10. Seuran maneesivuorot 
a. Team Kawerda ry tekee yhteistyötä Ratsutila Kawerdan kanssa kilpailuiden 

järjestämisen lisäksi tarjoamalla seuran jäsenille vakituista maneesivuoroa 
maaliskuun loppuun 2018 saakka lauantaisin klo 10-12. Poikkeuksena seuran jo 
kilpailuille varaamat ajat. Maneesivuorojen hallintaan on vuonna 2017 
perustettu oma Facebook-ryhmänsä, jossa jäsenet voivat keskenään 
kommunikoida vuorojen sisällöstä. Maneesivuoron ajatuksena on, ettei seuran 
jäsenen tarvitse erikseen varata maneesivuoroa Ratsutila Kawerdasta, vaan voi 
seuran varausaikana tulla vapaasti käyttämään maneesia erillistä maksua 
vastaan.  

b. Seuran maneesivarauksen maksuissa seura tukee omia ratsukoitaan 50 euron 
kuukausibudjetin raameissa, jonka jälkeen jokaiselle seuran ratsukolle jää 
maksettavaksi maneesimaksua 10€/kerta/ratsukko. Tämä etu astuu voimaan 
helmikuun alusta. 

c. Julkaisemme Ratsutila Kawerdan antaman maneesinkäyttöohjeistuksen seuran 
nettisivuilla. 

 
11. Aluejoukkuemestaruudet, koulu-, este ja kenttäratsastuksessa 2018 

a. Haku eri lajien aluejoukkueeseen tapahtuu ilmoittamalla halukkuudesta kenelle 
tahansa seuran hallituksen jäsenelle. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 
joukkueisiin mahtuu, valitaan osallistujat 2018 kisatulosten perusteella. 

b. Seura osallistuu lähtömaksuihin ja mahdollisuuksien mukaan edustustekstiilien 
hankintaan. 
 

12. SRL toimihenkilöoikeudet, uudet ja vanhat 
a. Olemassa olevien toimihenkilöoikeuksien kerääminen yhteen tietokantaan 

jäseniltä erillisellä sähköisellä lomakkeella nettisivujen kautta. 
 

13. Kesäjuhlat 2018 
a. Järjestämme kesäjuhlat seuran jäsenille kesällä 2018. 

Päätämme sisällöstä seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
 

14. Seuramestaruudet 2018 
a. Järjestämme seuramestaruudet syksyn koulu- ja estekilpailuissa. 
b. Hankitaan seuran logoilla ja seuramestaruusteemalla kuvitetut palkintoloimet. 

 
15. Seuravaatetilaukset  

a. Kilpailutamme parhaita vaihtoehtoja seuravaatteiksi kaudelle 2018. 
 
 
 



16. Jäsenkyselyn toteutus 2018 
a. Nettisivuille toteutetaan jäsenkysely, jota markkinoidaan sosiaalisessa mediassa. 

 
17. Nettisivujen hallinnointi ja päivityskäytännöt 

a. Päätimme, että Suvi Ranttila hallinnoi nettisivut ja huolehtii päivityskäytännöistä 
b. Uudistamme nettisivujen rakenteellista kokonaisuutta ja parannamme 

käyttäjäkokemusta helppokäyttöisyyden kautta. 
 

18. Some-aktiviteetit ja vastuuhenkilöt 
a. Facebook – Katja Laine 
b. Instagram – Riina Zetterman 

 
19. Hallituksen kokouskäytännöt ja pöytäkirjojen julkistaminen 

a. Hallitus kokoontuu erikseen sovitusti tarvittaessa 
b. Pöytäkirjat julkaistaan hyväksymisen jälkeen seuran nettisivuilla 

• Jokaisesta nettisivupäivityksestä tehdään lyhyt tiedote Facebookkiin 
 

20. Sääntömääräisten kokousten sisältö (kevät, syksy) 
a. Sääntömääräisissä kokouksissa käsitellään omien esityslistojensa mukaisia 

asioita 
b. Näiden lisäksi avaamme seuran jäsenille mahdollisuuden lisätä esityslistalle 

käsiteltäviä asioita nettisivujen kautta 
c. Seuran säännöissä määritellään kevät- ja syyskokousten sisältö 

 
21. Investoinnit 2018, seuran omaisuuden tilanteen tarkastus 

a. Edellinen hallitus on tilannut huomioliivit toimihenkilöille, saapuvat vuoden 2018 
alussa. 

b. Kartoitamme lyhyen kouluradan kirjaimet, jotka olisivat irrotettavat. 
c. Tarkistamme estekilpailukaluston tilanteen esimerkiksi johteiden ja porttien 

osalta. 
 

22. Seuran jäsenedut vuodelle 2018 
a. V. Leinon osalta jäsenedut tarkistetaan 
b. Talkoopistekäytäntöä selvennetään ja tarkennetaan seuran nettisivuille. 
c. Team Kawerdan jäsenet saavat alennusta maneesimaksuista. Jokainen jäsen 

huolehtii itse maksusuorituksista ennakkoon. Lisäämme seuran nettisivuille 
tarkennuksia maneesimaksuista sekä käytännöistä. 

d. Ranking-pisteiden keräämisen sijaan seura ryhtyy tukemaan 
kilpailulupahankinnoissa. 
 

23. Ratsukkoesittelyt / jäsenesittelyt nettisivuilla 
a. Halukkaat saavat lähettää oman esittelynsä, joka lisätään nettisivuille 
b. Tätä varten tehdään sähköinen pohja, jolloin esittelyt säilyvät yhdenmukaisina 

• Ratsastajan nimi, hevonen/hevoset, kuva tai useampi ratsukosta, vapaa 
tekstikenttä lyhyttä esittelyä varten 
 

24. Muut mahdolliset retket/kurssit/koulutukset 
a. Mahdollisuuksien ja toivomusten mukaisesti toteutamme jäsenien toivomia 

retkiä, kursseja ja koulutuksia. 
b. Järjestetään Match Show 2018-näyttely kesäkuussa 3.6.2018 

• varsat, 1-3 vuotiaat, ponit, hevoset, veteraanit, suomenhevoset – myös 
erikoispalkintoja jaossa 



25. Muut esille tulevat asiat 
a. Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 7.3.2018 klo 18 alkaen, 

kutsu ja sisältö ilmoitetaan tarkemmin lähempänä. 
 

26. Seuraava hallituksen kokouksen ajankohta 
a. Päätämme seuraavasta kokouksesta tarpeen mukaisesti 

 
27. Kokouksen päättäminen 

a. Kokous päätettiin klo 20:30 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Katja Laine, puheenjohtaja    Suvi Ranttila, sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Beatrice Kautonen     Riina Zetterman 
 


