
    PÖYTÄKIRJA 2/2019 
 

 

 Aihe: Hallituksen kokous 

 

 Aika: 27.02.2019 klo 18 

 

 Paikka: Kantolankuja 40, 03400 Vihti 

 

 Läsnä: Katja Laine puheenjohtaja 

  Charlotta Kautonen 

  Katja Rantanen 

  Johanna Tuominen 

  Beatrice Kautonen sihteeri 

 

 Poissa: Sharona Hartell 

 

1. Kokouksen avaus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15 

 
 2. Esityslistan hyväksyminen 
  Hyväksyttiin huomautuksitta. 
 
 3. Kevätkokous ja tilinpäätös 
  Kokouspaikka Pihvi & Pulla Karkkilaan varattu. 

Katja Laine oli laatinut vuoden 2018 toimintakertomuksen joka luettiin läpi ja 
päätettiin viedä se kevätkokoukseen. 
Tilinpäätöksen tekee Laura Nieminen ja Heli Weckström pyydetään 
hoitamaan toiminnan tarkastuksen. 

 
4. Kilpailuluvan maksun palautushakemukset 

Hakemuksia tullut kaksi määräaikaan mennessä. Hakijat Miia Sien ja Maria 
Silen. (LIITE 1) 
Valitettavasti todettiin ettei kummankaan tulokset täyttäneet hakukriteerejä. 
Hallitus hylkää hakemukset yksimielisesti 
  
Hakukriteerit ovat seuraavat: 
Tarvitaan viisi (5) hyväksyttyä kilpailutulosta korkeimmalta kilpailuluvan 
oikeuttamalta tasolta: 
E-lupa: tulokset 1-tasolta  
D-lupa: tulokset 2-tasolta 
A-lupa: tulokset 3-4-tasolta 
Takaisinmaksu edellyttää vapaamuotoisen hakemuksen jossa käy ilmi 
hyväksytyt kilpailut, ratsukon tiedot sekä tilinumero palautettavaa summaa 



varten. Yhdestä kilpailusta huomioidaan vain yksi hyväksytty tulos. Edun 
saaminen edellyttää seuran täysjäsenyyttä edun maksuvuonna. 

 
5. Kurssit/koulutukset 

Beatrice Kautonen ja Charlotta Kautonen on ilmoittautunut 17.3.2019 ESRA:n 
järjestämään Equipe-koulutukseen Riihimäelle. Kurssin hinta on 50€. 
Päätettiin että yhdistys maksaa kurssin. 

 
6.  Seuratekstiilit 

Charlotta Kautonen esitteli pikee paitoja (16€), huppareita (34€) ja Helly 
Hansen neulosfleece (99€), . Päätettiin että otettaisiin pikee paitoja musta, 
tummansininen, khaki, punainen. Huppari mistä irroitettava huppu, harmaa ja 
musta. Helly Hansen musta, navy ja racing blue. Pipo puuvilla Extreme malli, 
värit fuksia ja musta. 
Villaloimea ja huopia tiedustellaan Ratsuvintiltä Katja L hoitaa. 
Katja Laine tiedustelee samalla Ratsuvintiltä Kinglandin kevyttoppista (160€) 
joka olisi samaa mallia kuin viime vuonna. 
Brodeeraus Jabrolta. 

 
7. Kilpailujohtajan tehtävät 

- Kilpailun henkilökunta; tuomarit, ratamestari, kenttä henkilökunta,rakentajat, 
kakkapartio, verkkavalvoja, ovivahti, parkkipaikka ohjaus, kanslia, 
buffamyyjä,kuulutus 

- Kipasta ilmoittautuneet Equipeen, lähtölistojen julkaisu 
- kanslian paperit tulostus 
- palkinnot, ruusukkeet,esinepalkinnot 
- buffetti, leipojat, kuka vastaa muusta hankinnasta 
- tulorekisteriin ilmoitus  
- raportti SRL:ään 

 
8.  Seuran jäsenten palkitseminen 

Päätettiin että voitaisiin palkita vuoden 2019 talkoolainen ja/tai erityisen hyvin 
menestynyt ratsukko.  

 
9. Tulorekisteriin ilmoitukset maksetuista palkkioista 
 Yhdityksen hankittava Y-tunnus www.ytj.fi 
 Tiedot ilmoitettavasta: nimi. hetu, osoite 

Ilmoitus tehtävä viiden (5) päivän kuluessa korvauksen maksamisesta. 
Kartoitetaan tarvitaanko puheenjohtajan  (nimenkirjoitus oikeus) valtuutus 
esim jos rahastonhoitaja Anu Marjamaa tekisi ilmoituksen rekisteriin. 

  
10. Muut esille tulevat asiat 

- Jäseneksi ilmoittautuminen tulee WordPress.com kautta sähköpostiin 
ja jäsensihteeri syöttää ne jäsenrekisteriin. Hallitus hyväksyy jäsenet 
Face-ryhmässä. 

- Katja Rantasen kautta  Karkkilan ratsastajat kyselevät yhteistyötä 
klinikkatyyppisen valmennuksen järjestämiseen, kun heillä ei paikkaa 
missä järjestää? 
Katja R tiedustelee vielä tarkennusta minkä tyyppistä klinikkaa olivat 
harkinneet. 

- Aluejoukkuemestaruudet estekisat Porvoossa 14.9 ja koulukisat 
Billnäs 21.9.  
Kouluratsastuksen SM-joukkuemestaruuskisat  24-25.8 Husö. 



Pyritään saamaan kaikkiin kilpailuihin joukkueet. Mietittiin voiko 
esimerkiksi joukkueessa olla kaksi junioriratsastajaa. Selvitetään 
asiaa. 
 
Hakukriteerit: Esteratsastus kaudelta 2019 hyväksytty tulos 2-tasolta. 
  Kouluratsastus kaudelta 2019 hyväksytty tulos 2-tasolta 
Hallitus viime kädessä päättää  hakija valinnoista harkinnan mukaan, 
jos  hakijat eivät selvästi erotu toisistaan.  
Päätettiin että nettiin julkaistaan ennakkotiedote, Bea hoitaa. 
 

- Kesäjuhlaan 6.7 keppihevoskilpailut, kysytään jos Viivi Mikkola 
järjestää. Tarjoilu, makkaraa, salaattia, patonkia, jotain jälkkäriä. 
Ohjelmaa esim karaoke laitteet? 

 
11. Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen kokous 22.5. klo 17.30 Katja Rantasella,Nuijajoentie 4, 
Karkkila. 

 
12.  Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30. 

 

 

 

  Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Kautonen     Katja Laine 

sihteeri       puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


