
TEAM KAWERDA RY, HALLITUKSEN KOKOUS 
PÖYTÄKIRJA 

 
 

Paikka: Maijulla 
Aika: 2.7.2020 klo 18.00  

 
Läsnä: Maiju Väli-Klemelä 

Laura Nieminen 

Katja Laine 

Tiina Tähkälä 

Harriet Harsto 

Poissa: Johanna Tuominen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12 

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Valittiin puheenjohtajaksi Maiju Väli-Klemelä ja sihteeriksi Laura Nieminen 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys 
 

5. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastus ja hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 

 

6. Syksyn seuramestaruuskilpailut 

a. ratsastettavat luokat 

Koulukilpailut: heB (Helppo B:4), heA (FEI CCIP1* kenttäratsastusohjelma 

2020), vaB (Vaativa B:0) 

Estekilpailut: ristikko (A.1.0), 60 (A.1.0), 70, 80, 90, 100, 110 (367.1 A2/A2) 

b. kilpailukutsun julkaiseminen 

Katja huolehtii kutsut Kipaan molempien lajien osalta 

c. seuramestaruussäännöt 



Koulu: Seuramestaruus kilpaillaan kaikissa luokissa. Ratsukon tulee 

ilmoittautua tasoltaan siihen luokkaan tai vaativampaan, joka vastaa 

vaatimustasoltaan sitä, jossa ratsukko on korkeimmillaan kuluvan kauden 

aikana startannut.  

Jos ratsukko osallistuu kahteen luokkaan, tulee ilmoittautumisen yhteydessä 

lisätietoihin mainita, missä luokassa ratsukko tavoittelee seuramestaruutta. 

Seuramestari kouluratsastuksessa on se ratsukko, joka yltää korkeimpaan 

prosenttitulokseen. Mikäli eri luokissa päädytään samaan korkeimpaan 

prosenttilukemaan, on vaativamman luokan ratsukko tällöin voittaja. 

Seuramestari palkitaan ruusukkeella, pokaalilla, loimella ja Ratsutila 

Kawerdan 1 kk:n maneesikortilla. 

 

Este: Seuramestaruus kilpaillaan luokissa 80, 90, 100 ja 110. Ratsukon tulee 

ilmoittautua tasoltaan siihen luokkaan tai vaativampaan, joka vastaa 

vaatimustasoltaan sitä, jossa ratsukko on korkeimmillaan kuluvan kauden 

aikana startannut.  

Jos ratsukko osallistuu kahteen luokkaan, tulee ilmoittautumisen yhteydessä 

lisätietoihin mainita, missä luokassa ratsukko tavoittelee seuramestaruutta. 

Luokkien väliset suoritukset suhteutetaan toisiinsa seuraavasti: 

80cm 0vp vastaa 90cm 4vp ja 100-110cm 8vp. Virhepistemäärän ollessa 

sama, ratkaisee aika. (Kaikissa luokissa on sama rata) 

Seuramestari palkitaan ruusukkeella, pokaalilla, loimella ja Ratsutila 

Kawerdan 1 kk:n maneesikortilla. 

 

7. Joukkuekilpailut 

a. aluemestaruudet 

9.8. Porvoo (koulu) 

1.8. Solbacka (este) 

Haku joukkueisiin: ilmoita halukkuutesi ja luokka johon haluaisit osallistua 

20.7.2020 mennessä sähköpostitse teamkawerda@gmail.com  

Hallitus käsittelee hakemukset ja tekee valinnat kauden tulostason 

perusteella. 

Seura kustantaa joukkueiden osallistumismaksut. 

Joukkueenjohtajat: koulu, Maiju Väli-Klemelä. Este: Tiina Tähkälä. 

b. SM-kilpailut 
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29.-30.8. Laakso (koulu) 

Haku joukkueeseen: ilmoita halukkuutesi ja kvaalituloksesi 15.8.2020 

mennessä sähköpostitse teamkawerda@gmail.com Hallitus käsittelee 

hakemukset ja tekee valinnat kauden tulostason perusteella. 

Seura kustantaa joukkueen osallistumismaksun. 

Joukkueenjohtaja: Harriet Harsto 

 

Seura järjestää joukkuekilpailuihin osallistuville edustusratsukoille 

satulahuovat. 

Harriet tekee julkaisut nettisivuille ja someen. 

 

8. Rataharjoitusten yhteenveto  

Rataharjoitukset onnistuivat hyvin ja saivat positiivista palautetta. Jatkossa 

muistettava talkooväen tehtäväjaossa myös kisojen purkuun liittyvät toimenpiteet. 

 

9. Muita asioita 

Joukkuevalinnat tehdään sähköisessä kokouksessa 21.7.2020 klo 19. 

Seuraava hallituksen kokous to 20.8. klo 18. 

 

Kokous päätettiin klo 19.44. 
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