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9.1.2020 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 
 
 

Paikka: Maijanojantie 507, Karkkila 
Aika: 9.1.2020 klo 19.00 

 
 

 
Läsnä: Maiju Väli-Klemelä, Katja Laine, Harriet Harsto, Laura Nieminen, Johanna 
Tuominen, Tiina Tähkälä 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 19.05. 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Maiju Väli-Klemelä 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
Esityslista hyväksyttiin. 

5. Päätetään hallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta  
Päätettiin, että hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 
 

6. Yhdistyksen hallituksen toimihenkilöt vuodelle 2020: 
a. Varapuheenjohtaja: Katja Laine 
b. Sihteeri: Laura Nieminen 

 
7. Muiden toimihenkilöiden valinta vuodeksi 2020: 

a. Jäsensihteeri: Harriet Harsto 
b. Taloudenhoitaja: Anu Marjamaa 
c. muut mahdolliset toimihenkilöt: 

Tiedotusvastaava: Harriet Harsto 
Nuorisojaoston vastaavat: Johanna Tuominen sekä Tiina Tähkälä 
 

8. Käyttöoikeudet: pankkitili ja nettipankkitunnukset, sähköposti, Facebook 
Pankkitilin käyttöoikeudet säilyvät taloudenhoitaja Anu Marjamaalla sekä 
myönnetään puheenjohtaja Maiju Väli-Klemelälle. Päätettiin hankkia myös 
pankkikortti seuran tilille. Sähköpostin käyttöoikeudet on kaikilla hallituksen jäsenillä, 
Katja vastaa ensisijaisesti sähköpostin lukemisesta. Facebookia voi käyttää kaikki 
hallituksen jäsenet. 
 

9. SRL toimihenkilöoikeudet, uudet ja vanhat 
Ei jäsenillä tiedossa olevia toimihenkilöoikeuksia. 
 

10. Nettisivujen päivitys 



Päivityksestä vastaa Harriet Harsto. Hän mahdollisesti muokkaa sivujen 
käytettävyyttä. 
 

11. Somekanavien vastuuhenkilöt 
Katja Laine pääasiassa ja muut avustavat päivitysten tekemisessä.  
 

12. Hallituksen kokouskäytännöt ja pöytäkirjojen julkistaminen 
Puheenjohtaja valmistelee esityslistat ja kutsuu kokoukset koolle. Harriet julkaisee 
kokousten pöytäkirjat seuran nettisivuille.  

13. Jäsenet  
a. Jäsenmäärät 

Tällä hetkellä jäsenmäärä on 66 jäsentä. 

b. Jäsenedut 2020 
Jäsenedut säilyvät ennallaan. Lisäksi seura maksaa seuran järjestämien 
kurssien kenttä- / maneesimaksut. 
 

14. Vuoden 2019 tilinpäätöksen laatiminen 
Anu Marjamaa laatii vuoden 2019 tilinpäätöksen, joka esitellään seuran 
sääntömääräisessä kevätkokouksessa. 
 

15. Sääntömääräinen kevätkokous 
Kevätkokous päätettiin pitää keskiviikkona 4.3. klo 18 Lounaskahvila Pihvi ja 
Pullassa, Tammelantie 4-6, KARKKILA 
 

16. SRL:n koulutukset ja niihin osallistuminen 
- su 9.2. Riihimäellä kilpailunjärjestäjäkoulutus, johon Anu Marjamaa osallistuu. 

Selvitellään mahdollinen toinen osallistuja. Päätettiin lähettää kaksi 
osallistujaa.  
 

17. Investoinnit, seuran omaisuuden tilanteen tarkastus 
Selvitellään kouluaitojen hankintaa.  
Ruusukkeiden tilanne selvitetään ja hankitaan tarvittaessa lisää. Myös muu kilpailuja 
varten tarvittava materiaali tarkistetaan ja hankitaan tarvittaessa lisää. 
 

18. Talkoopistekäytäntö ja vuoden 2019 talkoopisteet 
Talkoopisteiden kerääminen jatketaan aiempien käytäntöjen mukaisesti. Pistettä 
vastaava summa päätetään vuoden lopussa seuran taloudellisen tilanteen mukaan.  
 

19. Aluejoukkuemestaruudet, koulu ja este 
Päätettiin että kerätään mahdollisuuksien mukaan este- ja kouluratsastuksen 
aluemestaruusjoukkueet (ESRA). 
 
Lisäksi pyritään saamaan kouluratsastuksen SM-joukkue. 
 
Aluejoukkueille kustannetaan edustushuovat ja seura maksaa joukkueiden 
lähtömaksut.  
 
Henkilökohtaisiin mestaruustason (alue/sm) kilpailuihin seura pyrkii maksamaan 
lähtömaksun. 



20. Kilpailuavustukset kilpailukaudesta 2019 
Laura Nieminen, Tiina Tähkälä ja Maiju Väli-Klemelä jääväsivät itsensä asian 
käsittelystä. 
Kilpailuavustusta hakivat määräaikaan mennessä: 
Viivi Mikkola, Anu Marjamaa, Tiina Tähkälä, Charlotta Kautonen, Laura Nieminen, 
Essi Hiidensalo. 
Kaikkien avustusta hakeneiden kriteerit täyttyvät ja näin ollen kilpailuavustus 
maksetaan sitä hakeneille.  

21. Seuran jäsenten maneesivuorot 
Seura tarjoaa alennettuun hintaan (10 e) jäsenilleen maneesivuoron Ratsutila 
Kawerdassa sunnuntaisin klo 10-12. Vuoro on sovittu alustavasti maaliskuun loppuun 
asti. Mikäli helmikuun aikana käyttöä ei ole ollut, niin vuoro perutaan. Ensimmäinen 
vuoro 19.1. Seura maksaa Ratsutila Kawerdalle vuorosta 50 e / kk.  
 

22. Vuoden 2020 tapahtumat: 
a. Estekilpailut  

Seuran mestaruuskilpailut järjestetään syksyllä. Tarkoituksena järjestää 
mestaruusviikonloppu, jossa toisena päivänä kilpaillaan estemestaruudesta ja 
toisena koulumestaruudesta. Katja Laine ja Tiina Tähkälä koordinoivat 
mestaruusviikonloppua. 
Kevään puolella järjestetään Pay and jump -tapahtumia 16.2. ja 15.3. Laura 
Nieminen koordinoi estetapahtumia.  

b. Koulukilpailut 
Seuran mestaruuskilpailut järjestetään syksyllä. Tarkoituksena järjestää 
mestaruusviikonloppu, jossa toisena päivänä kilpaillaan estemestaruudesta ja 
toisena koulumestaruudesta. Katja Laine ja Tiina Tähkälä koordinoivat 
mestaruusviikonloppua. 
Keväällä järjestetään kahdet rataharjoitukset 5.4. sekä 3.5. Johanna 
Tuominen koordinoi rataharjoituksia. 

c. Valmennushankkeet 
Tuija Rosenqvistin estekurssit jatkuvat kevään. Pyritään sopimaan kesälle 
maastoestetreenit Ypäjälle.  

d. Muut tapahtumat  
Järjestetään kesällä SRL 100 v. & Kawerda 10 v. tilaisuus avoimien ovien 
periaatteella. Tapahtumassa mm. lajiesittelyitä (rataesteet, maastoesteet, 
kouluratsastus)  
Lisäksi järjestetään seuralaisille kesäjuhlat. 
 

23. Seuravaatetilaukset 
Selvitetään mahdollisuutta järjestää brodeerauskampanja, jossa seuralaiset voivat 
tuoda haluamansa vaatteen tai tuotteen brodeerattavaksi.  
Katja selvittää Ratsuvintistä jotain koottua alennuskampanjaa, jonka puitteissa 
seuralaiset voisivat tilata tietyllä alennusprosentilla tuotteita ja toimittaa ne 
brodeerauskampajaan mukaan. 



24. Muut esille tulevat asiat 
Päätettiin, että Harriet kirjoittaa seuraavan viikon Karkkilalaisen urheiluliitteeseen 
jutun ratsastuksesta.  

25. Seuraava kokous 
27.2. klo 19 Harrietin kotona. 

26. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.58. 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
 
Laura Nieminen Maiju Väli-Klemelä  
siheeri puheenjohtaja 


