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LIITON VARSINAINEN SYYSKOKOUS 
 
Aika 26.11.2017 klo 11.00 
Paikka Radiokatu 20, salit 1-3, Helsinki 
 
Läsnä Edustettuna oli 242 jäsenseuraa, joiden äänimäärä yhteensä oli 722. Yhteisöjäseniä oli 78, 

joiden äänimäärä yhteensä oli 78 (luettelo ja valtakirjat alkuperäispöytäkirjan liitteenä). 

 
ASIAT 

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset  
3. Hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille 

 
4. Sääntömääräiset asiat 

4.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 
4.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
4.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.4. Vahvistetaan ääniluettelo 
4.5. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2018 
4.6. Päätetään jäsen- ja mahdollisten liittymismaksujen suuruudesta sekä toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta vuodelle 2018 
4.7. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi 

kolmivuotiskaudeksi 
4.8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan  
4.9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt 
4.10. Suomen Ratsastajainliiton toimintasääntömuutokset – ensimmäinen käsittely 
4.11. Yleisten kilpailusääntöjen (KSI) vahvistaminen 
4.12. Valituslautakunta/kurinpitolautakunta – uuden KSI:n mukaisesti 

 
5. Muut asiat  

5.1. Riding Club Cavalor ry ja BCM Scanhorse Oy pyytävät, että SRL:n sääntömääräisessä 
syyskokouksessa käsitellään kansallisen kilpailukalenteriin, sarjakilpailuihin sekä kotimaisen 
kilpailutoiminnan strategioihin liittyviä asioita 
 

6. Kokouksen päättäminen 
  

 
1. SRL:n puheenjohtaja Laura Airaksinen avasi kokouksen klo 11.21 ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi 

kokoukseen. Puheenjohtaja korosti kokouksen tärkeyttä ja kiitti kokousväkeä aktiivisesta läsnäolosta. 
Puheenjohtaja kiitti jäsenistöä omasta puheenjohtajakaudestaan. 
 
Kokousedustaja ja valtuutettu Pekka Larsen esitti, ettei syyskokouksessa käsitellä liiton 
vaalivaliokunnan lausuntoa, koska se oli hänen mielestään sääntöjen ja hyvän hallintotavan vastainen. 
 
Kohdan 5.1. käsittely siirrettiin osaksi kohtaa 4.5. 
 
Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista.   
 

2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset 
Myönnettiin vuosikokouksen päätöksellä kultaiset ansiomerkit Laura Airaksiselle, Timo Ajannolle, Dorrit 
Burmeisterille, Mia Maukoselle, Kirsi Siivoselle, Christina Sillmanille ja Minna Suuriniemelle. 

 
3. Kuultiin hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille. Hallituksen selonteoissa käytiin läpi liiton 

taloutta ja toimintaa sekä Reilun Pelin teemavuotta 2018.  
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4. Sääntömääräiset asiat 
 

4.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Peltonen ja sihteeriksi kutsuttiin Nina Kaipio. 
 

4.2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Nuuttila ja Anu Kämäräinen, ääntenlaskijoiksi valittiin Maarit 
Kähäri ja Matti Karkkolainen. 
 

4.3. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämää koollekutsumisaikaa noudattaen ja 
todettiin siten kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja sähköpostitusluettelo ovat 
pöytäkirjan liitteinä. 
  

4.4. Vahvistettiin ääniluettelo. Todettiin, että valtakirjojen tarkastaminen oli päättynyt. Kokouksessa oli 
edustettuna 242 jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 722 ääntä sekä 78 yhteisöjäsentä, joilla oli yhteensä 
78 ääntä. Kokonaisäänimäärä oli näin 800 ääntä. Äänileikkuria ei käytetty. Kokouksessa oli paikalla 
190 henkilöä. 
 

4.5. Kokouksen puheenjohtaja kävi läpi esityksen liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 
2018 ja pyysi kokousta esittämään mahdollisia korjauksia ja muutoksia. 
 
Keskusteltiin toiminta- ja taloussuunnitelmasta.  
 
Kokousedustajat ja valtuutetut Tom Gordin ja Kenneth Wrede nostivat esille liiton urheilutoiminnan 
tavoitteiden epämääräisen kuvauksen toimintasuunnitelmassa. Molemmat edustajat 
peräänkuuluttivat konkretiaa, selkeitä tavoitteita ja mittareita.  
 
Kokousedustaja Wrede esitti, että taulukkoon 4.2.1. kirjataan MM-kilpailujen selkeät tavoitteet:  
- Este- ja kouluratsastuksessa semifinaaliin pääsy 
- Kenttäratsastuksessa 12. parhaan joukkoon pääseminen 
- Pararatsastuksessa tavoitteena mitali 

 
Puheenjohtaja Laura Airaksinen ilmoitti kokousväelle, että Suomelle on annettu mahdollisuus 
järjestää Nations Cup -sarjan CSIO-kilpailu Suomessa jo vuonna 2018. Hallituksen puheenjohtaja 
esitti, että hallitus ottaa tämän tiedon valossa koko kilpailukalenterin uudelleen käsittelyyn. 
Kokousedustaja ja valtuutettu Tom Gordin veti tämän tiedon saatuaan Riding Club Cavalor ry:n ja 
BCM Scanhorse Oy:n esityksen pois. 

 
Kilpailukalenteriasia herätti vilkasta keskustelua. Esteratsastuskomitean nykyinen puheenjohtaja 
Harri Nordström kyseenalaisti hallituksen toiminnan hyvän hallinnon ja Reilun Pelin valossa. 
Puheenvuoroja vaihdettiin puolin ja toisin. Hallituksen varapuheenjohtaja ja esteratsastuskomiteassa 
mukana ollut hallituksen jäsen Thomas Stenius kertoi esteratsastuskomitean työskentelystä ja 
päätöksenteon taustoista. Asia on puhututtanut ja päätös on tehty komiteassa hyvän hallinnon 
mukaisesti. Hallituksella on kuitenkin täysi oikeus tarkastella kilpailukalenteria yhdessä 
esteratsastuskomitean ja huippu-urheilun johtoryhmän kanssa. 
 
Keskustelua syntyi myös hallituksen kilpailunjärjestäjille esittämästä yhden euron 
toimitusmaksusta/kilpailulähtö. Keskusteluissa nostettiin esille vaihtoehto maksun perimisestä vain 
kaupallisilta kilpailunjärjestäjiltä, ei ratsastusseuroilta. Lisäksi esitettiin, että MM-kilpailujen 
kriteereitä nostetaan niin, ettei peruskvaalautuminen yksin riitä MM-paikkaan. 
 
Keskustelun päätteeksi liiton hallitus veti esityksensä euron toimitusmaksusta pois. Tavoiteltava 
säästö (38 000 euroa) otetaan liiton toiminnasta. 
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Toimintasuunnitelmaan korjataan Ratsujalostusliiton uusi nimi FWB-yhdistys.  
 
Kohtaan 4.3. lisätään Järvenpään kilpailu, joka oli tullut tietoon toimintasuunnitelman kirjaamisen 
jälkeen seuraavasti: 
 
Kansainväliset kilpailut Suomessa 2018, alustava suunnitelma 

• Järvenpää 16.-18.3. Esteratsastus CSI1* 

• Järvenpää 22.-25.3. Esteratsastus CSI2*, CSIYH1* 
 

Kokousedustaja ja valtuutettu Merja Mäentausta ehdotti, että liiton harrastekilpailemiseen lisätään 
koulujen (ei ratsastuskoulujen) välinen kilpailusarja. 
 

4.6. Päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta. Hallitus ei esittänyt vuosikokoukselle maksujen korotuksia. 
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio, korjattuna kohdan 4.5. muutoksilla, vuodelle 2018. 
Vahvistetut toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat alkuperäispöytäkirjan liitteinä. 
 

4.7. Syyskokouksen henkilövaaleissa valittiin liiton hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudelle. Istuva 
puheenjohtaja Laura Airaksinen ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan. 
 
Ehdokkaina olivat: 
 
o Mikael Forstén (ehdottajat: Tampereen Ratsastusseura ry & Urheiluratsastusseura Tammer 

Riders ry) 
o Marjukka Manninen (ehdottajat: Ratsastusseura Win Win ry, ABC Ratsastajat ry ja Meri-Lapin 

Ratsastajat ry) 
 

Ehdokkaat esittäytyivät ja jäsenistö sai esittää kysymyksiä. 
 
Kokouksen puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi. Siirryttiin 
Kannatusyhdistyksen syyskokouksen asialistan käsittelyyn.  
 
Liiton hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2018–2020 valittiin Mikael 
Forstén äänin 414-379.  
 

4.8. Syyskokouksen henkilövaaleissa valittiin liiton hallitukseen kaksi (2) jäsentä erovuoroisten sijaan 
kolmivuotiskaudelle. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Sofia Vikman ja Satu Väihkönen. Vikman 
ja Väihkönen eivät olleet käytettävissä uudelleenvalintaan. 
 
Hallituksen jäseniksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä: 

 
o Aisa Aarnio-Wihuri (ehdottaja: Wiurilan Hevosurheilijat ry) 
o Annastiina Jäppinen (ehdottaja: Suomen Islanninhevosyhdistys ry, SIHY) 
o Janne Lappi (ehdottaja: Suonenjoen Vasama Riders ry) 
o Leena Mäenpää-Wirtz (ehdottaja: Suomen Kenttäratsastusseura ry) 
o Petri Pesonen (ehdottaja: Tampereen Ratsastusseura ry) 
o Sari Simola (ehdottaja: Korpikylän Ratsastajat ry) 

 
Ehdokkaat esittäytyivät ja jäsenistö sai esittää ehdokkaille kysymyksiä. 
 
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi. Siirryttiin Kannatusyhdistyksen 
syyskokouksen asialistan käsittelyyn.  
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Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2018–2020 valittiin kaksi eniten ääniä saaneet Petri 
Pesonen (439 ääntä) ja Janne Lappi (310 ääntä).  
 
Aisa Aarnio-Wihuri sai vaalissa 132 ääntä, Annastiina Jäppinen 273 ääntä, Leena Mäenpää-Wirtz 162 
ääntä ja Sari Simola 16 ääntä. 
 

4.9. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2018 valittiin Juhani Loukusa (KHT-yhteisö Nexia Oy), 
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy. Toiminnantarkastajaksi valittiin Jukka-Pekka Leskinen ja 
varatoiminnantarkastajaksi Håkan Wahlman. 
 

4.10. Käsiteltiin Suomen Ratsastajainliiton toimintasääntöjen muutokset yleisten kilpailusääntöjen       
          muutosten mukaisesti. Säännöt ovat ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.  
          Sääntömuutokset vaativat ylimääräisen vuosikokouksen, joka järjestetään Helsingissä (Radiokatu 20)  
          torstaina 28.12.2017 klo 10.00 alkaen. 
 
          Operantit Ratsastajat ry esittävät lisäystä toimintasääntöjen kohdan 2. kuvaukseen seuraavasti           
          (kursiivilla): 
 
          Liiton tarkoituksena on ratsastuksen edistäminen Suomessa kuntoliikuntana, kuntoutusmuotona ja  
          kilpaurheiluna sekä hevosen hyvinvoinnin edistäminen kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. 
 
          Lisäys hyväksyttiin, mutta se huomioidaan sääntömuutosesityksessä, joka käsitellään liiton  
          kevätkokouksessa aikataulun kiireellisyyden vuoksi. 
 

   4.11. Käsiteltiin uudistuneet yleiset kilpailusäännöt (KSI) urheilujohtaja Aki Ylänteen johdolla. Sääntöihin  
             lisätään nuoren ratsastajan alaikäraja kohtiin 23.2. ja 23.3. FEI on lisäksi muuttanut este- ja  
             kouluratsastuksen lapsiratsastajien ikärajaksi 15 vuotta. Asia kirjataan KSI-materiaaliin.  
 
             Tarkistetaan sanamuoto kohdassa 47.3. c. Kokousväkeä pyydettiin lähettämään muut tarkennukset  
             urheilujohtajalle sähköpostitse. Uusi KSI vahvistetaan ylimääräisessä vuosikokouksessa. 
     
   4.12. KSI-uudistuksessa ehdotetaan valituslautakunnan poistamista. Jatkossa liiton kurinpitovaltaa käyttää 
             liittokokouksen valitsema kurinpitolautakunta, joka käsittelee ja päättää sille SRL:n säännöissä  
             määrätyt asiat kuten KSI tai lajisäännöissä määritellyt kurinpito, vastalause- ja valitusasiat sekä  
             asiat, jotka koskevat väitettyjä antidoping- tai lääkintäsääntörikkomuksia. Uusi kurinpitolautakunta  
             esitettiin valittavaksi ylimääräisessä vuosikokouksessa joulukuussa 2017.  
 
5. Muut asiat 

 
5.1. Riding Club Cavalor ry ja BCM Scanhorse Oy olivat pyytäneet, että SRL:n sääntömääräisessä 

syyskokouksessa käsitellään kansallisen kilpailukalenteriin, sarjakilpailuihin sekä kotimaisen 
kilpailutoiminnan strategioihin liittyviä asioita. Asiaa käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnitelman 
kohdassa. 
 
 

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tapani Peltonen   Nina Kaipio  
  puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Marja Nuuttila    Anu Kämäräinen 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET: 
 

1. Jäsenten valtakirjat ja luettelo edustetuista jäsenistä 
2. Kokouskutsu ja työjärjestys 
3. Sähköpostitustosite 
4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 
5. Äänestystulokset 


