
       PÖYTÄKIRJA 3/2019 
 

 

Aihe: Hallituksen kokous 

  

Aika: 22.05.2019 klo 17.30 

 

Paikka: Nuijajoentie 4, Karkkila 

 

Läsnä:             Katja Laine                                 puheenjohtaja 

                          Sharona Hartell 

                          Beatrice Kautonen                  sihteeri 

                          Charlotta Kautonen 

                          Katja Rantanen 

                          Johanna Tuominen 

  

1. Kokouksen avaus 

                          Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.37. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

                          Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

3. Kesäjuhla/ keppihevoskilpailu 

Kesäjuhlaan ilmoittautumiset  sähköpostiin  30.6 mennessä , päätettiin 

että saa tulla avecin kanssa. Katja Rantanen laatii tarjoilun joka olisi, 

makkaraa, salaattia, patonkia, levitteitä, kahvia, teetä, mehua, vettä ja 

ehkä joku jälkiruoka.  Katja Laine kysyy Anulta  hoitaako hankinnat 

listan mukaan. Päätettiin että seura maksaa tarjottavan. Päätettiin että 

ei voi tuoda omia grillattavavia.  Ohjelma:  Mölkky, karaoke. 

 

Charlotta Kautonen laatii kesäjuhlamainoksen, joka julkaistaan 

kesäkuun ekalla viikolla somessa ja nettisivulla. 

Kesäjuhlan järjestelyistä pidetään epävirallinen suunnittelukokous ja 

jaetaan tehtävät. 

 

Keppihevoskilpailuissa  päätettiin järjestää vain esteluokat, mini, midi 

ja maxi .  Kilpailun johtajaksi on lupautunut  Maiju Väli-Klemelä. 

Kilpailukutsun laatii Katja Laine ja Viivi Mikkola. Kutsu julkaistaan 

sosiaalisessa mediassa. Kilpailut ovat 6.7. klo 11 alkaen . 

Ilmoittautumismaksuksi päätettiin 5€, joka maksetaan paikan päällä. 

Palkinnot: ruusukkeet  ja  esinepalkintoja ja pokaaleja. Ruusukkeita 



on, pokaaleja etsitään omista varastoista, esinepalkintoja kysytään 

Ratsuvintiltä ja Fatzerilta. 

 

Ratojen suunnitteluun löytyy apua  SRL-materiaalisalkusta. 

Ilmoittautumiset  3.7.mennessä sähköpostiin 

teamkawerda@gmail.com, Beatrice Kautonen tekee lähtölistat. 

Buffaan Katja Rantanen tekee kuppikakkuja ja jotain muuta lapsille 

sopivaa leivonnaista,  lisäksi vuokrataan mahdollisesti soft-ice-kone 

Katja Laine hoitaa tiedustelun? 

 

 

4. Joukkuekilpailut 

Päätettiin tilata aluemestaruus- joukkueelle edustukseen kisahuovat, 

Katja Laine tilaa kolme huopaa Ratsuvintiltä. Haku avataan 

mestaruusjoukkueeseen ja pyydetään kolmesta parhaasta kilpailusta 

tuloksia. Ilmoittautumiset 6.9 mennessä. Hallitus pidättää oikeuden 

päättää osallistujat. 

Kouluratsastuksen SM-joukkueen kokoamista mietitään kun saadaan 

tietää onko seuralla sen tason ratsukoita. 

 

5. Jäseneksi ilmoittautuminen, SRL lomake 

SRL:sivulle tullut lomake josta pystyy tekemään jäsenanomuksen 

seuralle. Sharonan sähköpostiin tulee ilmoitus että  seuralle on tullut 

jäsenhakemus. Hakemus tulee suoraan Sensen jäsenrekisteriin, joka 

helpottaa jäsensihteerin työtä. 

Sharona Hartell ilmoittaa linkin Laura Niemiselle jonka laittaa sen 

seuran www-sivulle. 

6. Seuratekstiilit 

Tilaukset menneet eteenpäin.  Charlotta Kautonen kysyy Anu 

Marjamaalta josko hän pystyisi  maksamaan tuotteet pankkikortilla. 

Seuratekstiileihin brodeeraukset Jabrolta. Pipot painatetaan IKH:lla. 

Laskuun selkeästi viime vuoden (2018) talkoopisteet ja tämän vuoden 

(2019) talkoopisteet erikseen. 

 

7. Tulorekisteri ilmoitukset 

Katja Laine kertoi että kaikille seuroille tulossa Y-tunnus  heinäkuussa. 

Katja on kysynyt myös  onko Y-tunnus ilmainen. Kaikkien kilpailuiden 

osalta tehdään ilmoitukset kun on saatu Y-tunnus. Puheenjohtaja voi 

tehdä ilmoituksen yksin. 

 

8.Muut esille tulevat asiat 

Kouluratsastuskilpailut: 

Johanna kysyy kolmea tuomaria. Hän kysyy seuraavia tuomareita,  

Satu-Maria Jauhiaista, Minna Reino, Sari Nevalainen, Tarja Karppinen 

ja jos näitä ei saada niin sitten vaan listalta seuraavia. Huomioitava 

että jollakin tuomarilla oltava vaativan luokan oikeudet. Seuran 

mestaruusluokassa olisi  hyvä olla kaksi tuomaria. 

Katja Laine tilaa mestaruusloimet Ratsuvintiltä. 



Charlotta Kautonen tilaa lisää ruusukkeita sekä mestaruuspokaalit. 

 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätettiin pitää 14.8.2019 klo 17.30, Katja Laineella 

Köyliöntie 82. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

                          Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40. 

 

 

  

                          Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

  

  

  

  

Katja Laine                                                           Beatrice Kautonen 

 


