
PÖYTÄKIRJA 1/2019 
 
 
 
Aihe: Hallituksen kokous 
Aika: 18.01.2019 klo 18.30 
Paikka: ABC Masuuni, Karkkila 
 
Läsnä: Katja Laine puheenjohtaja 

Beatrice Kautonen sihteeri 
Sharona Hartell 
Charlotta Kautonen 
Katja Rantanen 
Johanna Tuominen 

 
1.Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.45. 
 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katja Laine ja sihteeriksi Beatrice Kautonen. 
Mahdollisten äänestykset hoidetaan avoimena äänestyksenä ja sihteeri laskee äänet. 

 
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Esityslista hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: 
Kohdassa 4. Käsitellään samalla kohdat 16 ja 17. 

 
4. Sovitaan hallituksen roolit, nettisivujen ja some vastuualueet 

Syyskokouksessa päätetyt : 
Katja Laine puheenjohtaja 
Sharona Hartell jäsensihteeri 
Anu Marjamaa rahastonhoitaja 
Laura Nieminen nettisivu vastaava 
 
Hallituksen kokouksessa päätetyt: 
Beatrice Kautonen sihteeri 
Johanna Tuominen varapuheenjohtaja 
Katja Rantanen vastaa somekanavista 

 
5. Käyttöoikeudet: Pankkitili ja nettipankkitunnukset, sähköposti, Facebook 

Päätettiin että, rahastonhoitaja Anu Marjamaalle ja puheenjohtaja Katja Laineelle 
myönnetään käyttöoikeudet Team Kawerdan pankkitilille sekä nettipankkiin. 
 
Sähköposti tunnukset ovat kaikilla hallituksen jäsenillä käytettävissä, mutta Beatrice 
Kautonen käy säännöllisesti katsomassa tulleet sähköpostit ja vastaa niihin. 
 



Facebook-päivitykset kuuluvat somekanavaan, joten pääasiassa Katja Rantanen 
vastaa päivityksistä, mutta kaikilla hallituksen jäsenillä on myös oikeudet päivittää 
seuran sivua.  

 
6. Kevään ja syksyn este- ja koulukilpailut; päivämäärät ja kilpailuiden johtajat 

 
Kevään kilpailut: 
Esteratsastuskilpailut päätettiin pitää su 24.3. ja Katja Rantanen valittiin kilpailun 
johtajaksi. 
Kouluratsastuskilpailut päätettiin pitää su 31.3 ja Katja Laine valittiin kilpailun 
johtajaksi. 
Katja Laine hoitaa kilpailukutsut KIPA:n sivulle. 
 
Syksyn kilpailut: 
Esteratsastuskilpailut ja seuramestaruus 2019 päätettiin pitää su 1.9 ja että 
mahdollisuuksien mukaan kilpailut pidetään ulkokentällä. Charlotta Kautonen valittiin 
kilpailun johtajaksi. 
Kouluratsastuskilpailut ja seuramestaruus 2019 päätettiin pitää su 6.10 ja Johanna 
Tuominen valittiin kilpailun johtajaksi. 

 
7. Talkoopistekäytäntö ja vuoden 2018 talkoopisteet 

Päätettiin että,talkoopistekäytäntö pysyy samana kun viimevuonna eli pisteitä voi 
kerätä kisa-, valmennus-, ja muista tapahtumiin liittyvistä järjestelyistä. 
Päätettiin että vuonna 2018 kertyneet talkoopisteet tulee käyttää vuoden 2019 
aikana. 1h=1piste=1€ 
Pisteitä voi käyttää seuratekstiilien ja seuran omien kisojen maksuun. Beatrice 
Kautonen kerää tämän 2019 vuoden pisteet taulukkoon ja pitää ne ajantasalla.  
Hallitus voi muuttaa taloudellisen tilanteen mukaan pisteen rahallista-arvoa. 

 
8. Ranking-pistekäytäntö 

Päätettiin että viimevuoden Rankingistä tehdään jäsenille tiedote, jossa kerrotaan 
kuinka voi hakea kilpailuluvan takaisin maksua ja mihin mennessä. Sharona Hartell 
latii sähköpostitiedoteen jäsenistölle. 
 
Päätettiin jatkaa käytäntöä vuonna 2019, joka oikeuttaa hakemaan kilpailuluvan 
hyvitystä vuoden 2020 alusta.  
Tarvitaan neljä (4) hyväksyttyä kilpailutulosta korkeimmalta kilpailuluvan 
oikeuttamalta tasolta: 
E-lupa -tulokset 1-tasolta  
D-lupa- tulokset 2-tasolta 
A-lupa - tulokset 3-4-tasolta 
Seura maksaa takautuvasti vuonna 2020 kilpailuluvan arvon kokonaisuudessaan 
takaisin.  
Takaisin maksu edellyttää vapaamuotoisen hakemuksen jossa käy ilmi hyväksytyt 
kilpailut sekä ratsukon tiedot. Yhdestä kilpailusta huomioidaan vain yksi hyväksytty 
tulos. Edun saaminen edellyttää seuran täys- tai perhejäsenyyttä edun 
maksuvuonna. 

 
9. Valmennushankkeet 

Katja Laine on alustavasti sopinut kouluratsastusvalmennuspäivistä keväälle Ville 
Vaurion kanssa. 



Ville Kulkkaan estevalmennukset joka toinen tiistai jatkuvat näillä näkymin, Heli 
Weckström on ollut yhteyshenkilö. 
Pyritään saamaan kesälle Tuija Rosenqvistin valmennus, yhteyshenkilö on Laura 
Nieminen. 

10. Seuran maneesivuorot 
Päätettiin luopua erillisestä seuran maneesivuorosta, koska kävijöitä on ollut niin 
vähän. 
Päätettiin yksimielisesti että seura maksaa Ratsutila Kawerdalla järjestettävillä 
valmennuksien/kurssien yhteydessä maneesimaksun 10€.  

 
11. Aluejoukkuemestaruudet, koulu ja este 

Päätettiin että kerätään mahdollisuuksien mukaan este- ja kouluratsastuksen 
aluemestaruusjoukkueet (ESRA). 
Lisäksi pyritään saamaan kouluratsastuksen SM-joukkue. 
 
Joukkueiden johtajaksi valittiin Beatrice Kautonen. 
Päätettiin että laitetaan nettiin tiedote mahdollisimman pian ja että hallituksella on 
kaikki oikeudet mahdollisiin muutoksiin. 
 

12. SRL toimihenkilö oikeudet, uudet ja vanhat 
Seuran jäsen Jaana Lumme-Räikkösellä on estetuomarioikeudet. 

 
13. Kesäjuhlat 2019 

Päätettiin että kesäjuhlat tai “ After ride Party” pidetään 6.7. Ratsutila Kawerdan 
maneesilla. Sitä ennen järjestetään keppihevosestekilpailut ja tiedustellaan jos Viivi 
Mikkola olisi halukas ottamaan kilpailusta vetovastuun. 

 
14. Seuramestaruudet 2019 

Asia käsitelty kohdassa 6. 
 

15. Seuravaatetilaukset 
Keskusteltiin että olisi kiva saada esim pikeepaidat, pipot ja mahdollisesti 
collegetakki, jossa seuran logo-painatus. 
Charlotta Kautosella yhteydet ns työvaatetilauksiin, joten hän tutkii olisiko siellä 
sopivia vaihtoehtoja sopivalla hinnalla. 
Katsotaan seuraavassa kokouksessa vaihtoehtoja. 

 
16. ja 17-kohta käsitelty  kohdassa 4. 
 
18. Hallituksen kokouskäytännöt ja pöytäkirjojen julkistaminen 

Päätettiin että Beatrice Kautonen vastaa  kokousjärjestelyistä ja kokousten 
pöytäkirjoista ja niiden toimittamisesta  hyväksymisen jälkeen nettisivulle. 

 
19. Sääntömääräisten kokousten sisältö (kevät, syksy) 

Seuran säännöissä määritellään kevät- ja syyskokousten sisältö. 
 
Kevätkokous päätettiin pitää keskiviikkona 6.3. klo 18 Lounaskahvila Pihvi ja 
Pullassa, Asemakatu 3 A 11 KARKKILA 

 
 
 



20. Vuoden 2018 tilinpäätöksen laatiminen 
Riina Zetterman ja Laura Nieminen (avustaa) laativat vuoden 2018 tilinpäätöksen, 
joka esitellään seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa.  

 
 
 
21. Investoinnit 2019, seuran omaisuuden tilanteen tarkastus 

Päätettiin että, Katja Laine ja Charlotta Kautonen inventoivat seuran kilpailuihin 
kuuluvan kaluston, ruusukkeet, toimistotarvikkeet sekä kahviotarvikkeet. 

 
 
22. Seuran jäsenedut vuodelle 2019 

Päätettiin vuodelle 2019 jäsenedut: 
Ratsutila Kawerdassa pidettyjen valmennusten/kurssien maneesimaksu. 
Seuran järjestämien kisojen kisamaksut alennettu. 

 
Sharona Hartell tiedustelee mahdollisien alennusten jatkuminen 
hevostarvikkeista/rehuista K-rauta V.Leinolta. 

 
23. Ratsukkoesittelyt/ hallituksenjäsenesittelyt nettisivuilla 

Päätettiin että, yleisesti ratsukko esittelyt viedään Instagramiin ja nettiin ja 
hallituksenjäsenesittelyt nettisivulle. Toivottavaa olisi että jokainen hallituksen jäsen 
tekee itsestään pienen vapaamuotoisen esittelyn.  
Päätettiin että Beatrice Kautonen toimittaa hallituksen jäsenten yhteystiedot Laura 
Niemiselle. 
 

24. Muut mahdolliset retket/kurssit/koulutukset 
Päätettiin että jos löytyy joku mahdollinen retkikohde, esim Ainossa KV-kilpailut, tai 
joku muu vastaava, voidaan mahdollisuuksien mukaan kerätä yhteiskuljetus. 

 
25. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulleita asioita. 
 
26. Seuraava hallituksen kokouksen ajankohta 

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous keskiviikkona 27.2 klo 18. Paikka 
Beatrice Kautosen kotona, Kantolankuja 40, Vihti. 

 
27. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. 
 
 
 

Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 

Beatrice Kautonen 
sihteeri 

 
 


