
    PÖYTÄKIRJA  26.7.2018 
 
Team Kawerda ry    
teamkawerda@gmail.com   
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2018 
 
 
Aika: Perjantai 26.7.2018 klo 18:00 
 
Paikka:  ABC Masuuni, Santasalonkatu 2, 03600 Karkkila 
 
Käsiteltävät asiat: 
 
1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous 18:20, paikalla Katja Laine, Beatrice Kautonen, Julia Hakkarainen, Riina Zetterman ja Suvi 
Ranttila. 
 
2. Match Show 
Pidetään sunnuntaina 12.8.2018. Tuomariksi lupautunut Liisa Kaitala. Käytännön järjestelyt mallillaan, 
toimihenkilölistaukset tehdään myöhemmin, kun tilojen käyttömahdollisuudet selvillä. Sponsorit 
varmistettu, tapahtuman markkinointi aktivoidaan ensi viikon lopussa. Kirpputorille mahtuu vielä myyjiä. 
 
3. Syksyn seuramestaruuskisat 
Käyty keskustelua kilpailuiden osallistumis- ja lähtömaksujen korotuspaineista. Päätimme nostaa kaikkia 
starttimaksuja yhteensä 5 eurolla per startti, pois lukien clear-round-luokat. 
 
- Estemestaruudet 
Ratamestariksi alustavasti sovittu Heidi Järvinen, varmistetaan tämä vielä. Tuomariksi kysytään Jaana 
Lumme-Räikköstä. Katja ja Bea ottavat hoitaakseen käytännön järjestelyt, mm. Kipa-kutsun julkaiseminen. 
Estemestaruus ratkotaan korkeudella 80cm. Estemestaruuskilpailuun on alustavasti sovittu 
sponsorisopimusta Hippodome.comin ja Equi-Firstin kanssa. Mestaruuspokaalit ja ruusukkeet on tilattu 
Rosetilta, palkintoloimet tarjoaa Equi-First. 
 
- Koulumestaruudet 
Tuomareiden kyseleminen on vielä työn alla. Katja hoitaa käytännön järjestelyt, pyytäen tarvittaessa apua 
muilta hallituksen jäseniltä. Koulumestaruus ratkotaan tasolla HeA. Koulumestaruuskilpailuun on 
alustavasti sovittu sponsorisopimusta Just Dressagen ja Equi-Firstin kanssa. Mestaruuspokaalit ja 
ruusukkeet on tilattu Rosetilta, palkintoloimet tarjoaa Equi-First. 
 
4. Alueen joukkuemestaruudet (joukkuealuemestaruus) 
 
Joukkuealuemestaruus kouluratsastuksessa vuonna 2018 –  
Mestaruus ratkotaan lauantaina 8.9.2018, järjestäjänä V-NR Tammisaari 
Ratsastettavat ohjelmat: 
Helppo B:3 2009, avoin poni- ja junioriratsukoille 
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Helppo A FEI:n CCI/CIC* A- kenttäkilpailuohjelma 2009, avoin kaikille, VAIHDETTU 26.7.2017 
Helppo A, FEI Lasten henkilökohtainen ohjelma 2015, avoin kaikille 
 
- Joukkueen valintakriteerit 
Miia Silen on valittu kauden tulostensa perusteella suoraan joukkueeseen poniratsukoksi. Loput 
joukkuepaikat (2 kappaletta) jaetaan keskiarvoltaan 3 parhaan tuloksen keskiarvon mukaisesti. Tulokset 
vaaditaan tasolta Helppo A. Mikäli hakemuksia ei tule riittävästi, hallitus pidättää oikeuden valita myös 
halukkaiden joukosta vapaasti sopivan ehdokkaan. Hakemuksia otetaan vastaan siis myös vaaditun tason 
ulkopuolelta. Hakemuksia vastaanotetaan sähköpostilla teamkawerda@gmail.com  keskiviikkoon 15.8.2018 
saakka. Mainitse hakemuksessasi ratsastettava ohjelmasi! 
 
- Joukkueen johtaja 
Joukkueenjohtajaksi valittiin Beatrice Kautonen, tarvittaessa Suvi auttaa koordinoimisessa. 
 
5. Sääntömääräinen syyskokous 
Ajankohta syyskokoukselle on marraskuussa, 7.11.2018 klo 18, tavoitepaikkana yksimielisesti Pihvi&Pulla. 
Katja selvittää tilojen saatavuuden. Ohjelmana syyskokouksessa on jäsentyytyväisyyskyselyn tulosten 
julkistaminen ja läpikäynti, sekä arvontapalkinnon jakaminen. 
 
6. Syksyn/talven valmennukset 
Kari Nevalan säännöllisiä estevalmennuksia koitetaan järjestää syksyn mittaan. Roosa Lappalainen myös 
kaavailtu pitämään estekurssia syksyllä. Aira Toivolan ratsastuspilateskurssi järjestetään 15.9.2018. Stella 
Hagelstamia on pyydetty tulemaan syksyllä, ei ole vielä vastannut milloin sopisi.  
 
7. Pikkujoulut 
Päätimme järjestää pikkujoulut Vantaan Flamingossa lauantaina 10.11.2018, jossa ensin käydään 
pelaamassa laserseikkailupeliä Megazonessa, jonka jälkeen ruokaillaan valitsemassamme ravintolassa 
Flamingon ravintolamaailmassa. Halukkaat voivat tämän jälkeen suunnata esimerkiksi Helsingin yöhön, tai 
majoittua vaikka Flamingon kylpylähotellissa. Hallitus päättää myöhemmin seuran osallistumisesta 
kustannuksiin. 
 
8. Seuratekstiilit 
Tekstiilit on nyt saapuneet, ensi viikolla saadaan toimitettua tekstiilit brodeeraukseen. Laskutus aloitetaan 
mahdollisimman pian. Mikäli laskujen suhteen ilmenee ongelmia, käännymme perintätoimiston puoleen 
nopeutetussa aikataulussa. 
 
9. Sääntömuutos 
Muutoksen toteutus on edelleen työn alla (Bea & Katja), ote kevätkokouksen pöytäkirjasta: 
 
Keskusteltu joidenkin vastuuhenkilöiden toimikausien pidentämisestä vuodesta kahteen. Puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja, hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi 4-5 jäsenestä. 
 
Ehdotuksia on kaksi: 
Jatketaan samalla kuin ennen 
Äänet = 4 ääntä 
 
tai 
 
Hallituksen kokoonpano jatkossa: 
2 x 2 vuotista jäsentä 
3-4 x 1 vuotista jäsentä 
Äänet = 7 ääntä 
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Äänestyksen tulos oli hallituksen vastuukausien muutoksen puolesta. Hallitus ottaa selvää ja toteuttaa 
seuran sääntömuutoksen PRH:lle.  
 
10. Muut esille tulevat asiat 
Kilpailun loppuraportin löytymisessä hankaluuksia; Suvi laittanut kyselyä Siltalan Sarille käytännöstä ja 
mahdollisesta raporttipohjasta. 
 
Suomenpienhevoscupin osakilpailuiden (este- ja koulu) anomisesta; päätimme selvittää asian (Katja) ja 
anoa osakilpailuja vuodelle 2019 – Hippodome.com on kertonut jo etukäteen halukkuutensa sponsoroinnin 
suhteen. 
 
Keskustelimme mahdollisuudesta veteraanimestaruuskisojen järjestämiseen; jätämme tällä kertaa asian 
hautumaan. 
 
11. Kokouksen päättäminen 
Päätimme kokouksen klo 19:46. 
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