
 
TEAM KAWERDA RY 
27.2.2020 HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 
 
 

Paikka: Taniaksentie 7, 03600 Karkkila 
Aika: 27.2.2020 klo 19.00 
Läsnä: Tiina Tähkälä, Maiju Väli-Klemelä, Katja Laine, Laura 
Nieminen, Harriet Harsto, Johanna Tuominen 

 

1. Kokouksen avaus 

Maiju Väli-Klemelä avasi kokouksen klo 19.15. 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Puheenjohtaja: Maiju Väli-Klemelä, sihteeri Laura Nieminen 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 
 

5. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

6. Kevätkokous ja tilinpäätös 

Tilinpäätös edelleen keskeneräinen. Pyydetty rahastonhoitaja Anu Marjamaata 

selvittämään tilinpäätöstä talkoopisteiden osalta. Hallitus kokoontuu sähköisesti 

tilinpäätökseen liittyen ennen kevätkokousta. 

 

7. Jäsenedut kannatusjäsenille, jäsenyyden todistaminen 

Toimitetaan pyydettäessä todistus kannatusjäsenyyden voimassaolosta. 

 

8. Jäsenten maneesivuoro sunnuntaisin, jatkuuko kevään ajan? 

Jatketaan maaliskuun loppuun ja tiedotetaan asiasta. 

 

9. Kouluaitojen hankinta 



Hankitaan kouluaidat (puuttuvat pitkät sivut) syksyn mestaruuskilpailuihin mennessä. 

Rakennus PP hankkii puutavaran ja kokoaa elementit, Maiju, Viivi ja Haije organisoi 

maalaustalkoot kesän aikana. 

 

10. Brodeerauskampanja ja seuravaatteiden hankinta 

Katja odottaa lisätietoja Ratsuvintin Leenalta. Asia esitellään seuran 

kevätkokouksessa. 

 

11. Vuoden 2020 tapahtumat 

a. Juhlavuoden avoimien ovien tapahtuma 

Sovittiin ajankohdaksi tiistai-ilta 21.7.2020, sovitaan erillinen kokousajankohta 

tapahtumajärjestelyihin liittyen. 

b. Syksyn mestaruusviikonloppu 

Sovittiin ajankohdaksi 19.-20.9.2020 

 

12. SRL-tapahtumat 

a. Kevätgaala 14.3. 

Seuralta ei edustusta tapahtumaan 

 

13. Muut asiat (ohjasajokurssi?, aloite ratsastusreiteistä, ravireissu, valokuvaussessio 

aw)  

a. Raviretki 

Tiina selvittänyt ravi-illan sisältöä. Ajankohta: 14.3.2020 

Tiina tekee tapahtumasta mainoksen, jota jaetaan fb-tapahtuman lisäksi myös 

seuran some-kanavilla ja nettisivuilla. Seura kustantaa tallikierroksen (40e) ja 

peliopastuksen (40e). 

b. Valokuvaussessio 

AW photo on lähestynyt seuraa ja tarjonnut valokuvaustapahtumaa. Tällä 

hetkellä ei aiheuta toimenpiteitä. 

c. Ohjasajokurssi 

Siirretään asian käsittely myöhempiin kokouksiin 

d. Ratsastusreitti 

Maiju on yhteydessä paikalliseen kunnallispoliitikkoon ja käynnistetään 

hankkeen etenemismahdollisuuksien selvitystyö. 



e. Puheenjohtaja ehdottaa Katja Lainetta yhdistyksen kunniajäseneksi vuodesta 

2021 alkaen. Hallitus kannatti ehdotusta yksimielisesti. 

f. Seuramestaruussäännöt v.2020 

Käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

14. Kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous 2.4. klo 19.00. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.07. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

______________________________ _______________________________ 

Laura Nieminen, sihteeri Maiju Väli-Klemelä, puheenjohtaja 

 

 

 

 

 


