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TOIMINTAKERTOMUS 2012 
(täydennetään vielä vuoden lopussa) 
      
 

1. VARSINAISET KOKOUKSET 
 

Seuran yhdistetty syys- ja kevätkokous pidettiin 17.11.2012. 

Vuosikokousta ei pidetty. Syyskokous on samalla seuran 

vuosikokous. 

 

2. HALLINTO 
 

Hallituksen kokoonpano 2012 
 

Katja Pitenius-Vliek puheenjohtaja 

Suvi Ranki jäsensihteeri 

Kirsi Hiltunen sihteeri 

Lille Palsbo jäsen 

Maarit Luukkainen jäsen 

Maria Zweygberg jäsen 

Sari-Anna Havia jäsen 

 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. Pöytäkirjat on laitettu 

Tampan Internet-sivuille. 

 

3. JÄSENISTÖ 
 

Seuran jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 58 henkilöä (2011/53). 

 

4. KILPAILUTOIMINTA 
 

Seura järjesti kahdet seuraestekilpailut 12.5. ja 22.9.2012.  

Seura järjesti huhtikuussa koulurataharjoitukset. 

 

Lisäksi Tampalla oli edustus tänä vuonna kouluratsastuksen aluekisoissa. 

Joukkueessa edustivat ratsukot Olivia Vliek - Donne (Diedonne), Kaisa Pekkala - 

Möykky (Gatsby) ja Marika Lindholm - Ville (Vision Incredible). 

 
6. VALMENNUSTOIMINTA 
 

Viikoittaisia valmennustunteja ovat pitäneet Pirjo Kronlund, Mia Kainulainen, 

Marika Immonen ja Amanda Palsbo.  
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Maria ”Mascha” Collianderin kouluratsastuksen valmennuskursseja on 

järjestetty syksyllä joka toinen kuukausi. 

 

7. JÄSENASIAT 
 

Seura jatkaa Ullmax-tuotteiden edustusta. Yhteyshenkilönä ja tilausten 

vastaanottajana on Lille Palsbo. 

 

Seura ylläpitää jäsensivuja, joilla pyritään tiedottamaan kattavasti seuran 

asioista ja tapahtumista. Web-vastaavina ovat toimineet Maria Zweygberg 

(kevät) ja Kirsi Hiltunen (syksy). 

  

Seuran pikkujoulut pidettiin 17.11.2012. 

 

8. HANKINNAT 
 

Seura hankki käytetyn HP LaserJet P3015 tulostimen kisojen tulospalvelua ja 

muuta seuran tulostustarvetta varten. 

 

Seura hankki lisää ruusukkeita. 

 

Seura maksoi kouluratsastuksen aluemestaruusjoukkueen edustajien 

lähtömaksut, sekä hankki 4 kpl valkoisia edustuskouluhuopia omalla 

brodeerauksella. 

 

Seura hankki äänentoistolaitteet, joiden hankinnasta on päätetty jo muutama 

vuosi sitten. 

 

Seura omistaa klippauskoneen. 

 
9. KISALUVAT 
 

Aluelupia on myönnetty kymmenelle (10) seuran jäsenelle. 

 

Kansallisia kilpailulupia ei tänä vuona haettu.  

 

Kilpailuluvat maksetaan ensin itse ja maksu on mahdollista saada seuralta 

takaisin, mikäli henkilö osallistuu seuran toimintaan ja hänellä on 3 hyväksyttyä 

tulosta alue- tai kansallisista kilpailuista. 

 

9. TIEDOTUS 
 

Seuran tiedotus hoidettiin Internet-sivujen, tallin ilmoitustaulujen ja maneesissa 

olevan, seuran oman ilmoitustaulun kautta. Internet-tiedotuksesta vastasivat 

Web-vastaavat ja ilmoitustauluille tiedotteita laittoivat jäsensihteeri ja sihteeri. 

 

10. KIRJANPITO 
 

Seuran kirjanpitoa hoitaa Siw Forsberg. 


