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LIITON YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
 
Aika 28.12.2017 klo 10.00 
Paikka Radiokatu 20, salit 2-3, Helsinki 
 
Läsnä Edustettuna oli 20 jäsenseuraa, joiden äänimäärä yhteensä oli 89. Yhteisöjäseniä oli 7, joiden 

äänimäärä yhteensä oli 7 (luettelo ja valtakirjat alkuperäispöytäkirjan liitteenä). 

 
ASIAT 

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
2. Sääntömääräiset asiat 

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 
2.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
2.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2.4. Vahvistetaan ääniluettelo 
2.5. Suomen Ratsastajainliiton toimintasääntömuutokset – toinen käsittely  
2.6. Yleisten kilpailusääntöjen (KSI) vahvistaminen 
2.7. Kurinpitolautakunnan nimeäminen – uuden KSI:n mukaisesti 

 
3. Muut asiat  
4. Kokouksen päättäminen 

  

 
1. SRL:n varapuheenjohtaja Thomas Stenius avasi kokouksen klo 10.00 ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi 

kokoukseen. Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista.   
 

2. Sääntömääräiset asiat 
 

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

2.2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Nuuttila ja Venla Väätänen, ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi 
Siivonen ja Pia Myrskog. 
 

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

2.4. Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksessa oli edustettuna 20 jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 89 ääntä 
sekä 7 yhteisöjäsentä, joilla oli yhteensä 7 ääntä.  
 
Käytettiin toimintasääntöjen säätämää äänileikkuria, minkä johdosta kokouksessa oli enintään 9 
ääntä/edustaja. Äänimäärä oli näin yhteensä 83. Kokouksessa oli paikalla 25 henkilöä. 

 
2.5. Suomen Ratsastajainliiton toimintasääntömuutokset – toinen käsittely  

Vahvistettiin Suomen Ratsastajainliiton toimintasääntöjen muutokset. Säännöt astuvat voimaan 
1.1.2018 alkaen.  
 

2.6. Yleisten kilpailusääntöjen (KSI) vahvistaminen 
Käsiteltiin uudistuneet yleiset kilpailusäännöt (KSI) urheilujohtaja Aki Ylänteen johdolla. Työryhmä 
(Ylänne, Kaija Borup ja Karin Rosenlew) esitti alkuperäiseen materiaaliin seuraavia täydennyksiä:  
 
§ 34.4. 
Tason 2 kilpailuihin nimetään vähintään yksi stewardi ja tason 3-5 kilpailuihin vähintään yksi 
lajistewardi.  
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Lisäys: Jos kilpailuissa on useampi kuin yksi stewardi nimetään yksi heistä päästewardiksi. 
Päästewardilla tulee olla ko. lajin lajistewardioikeus. 
 
§ 47.4.2. 
Päästewardi voi määrätä seuraavat rangaistukset 
a. Suullinen tai kirjallinen varoitus 
b. Keltainen kortti yhdessä TPJ:n kanssa (lisäys kursiivilla) 
 
Kokousväki hyväksyi työryhmän esittämät muutokset. 
 
Kokousedustaja Aisa Aarno-Wihuri esitti kysymyksiä sääntöihin ja termeihin liittyen. Keskusteltiin 
pykälistä.  
 
Aarnio-Wihurin nostamat täsmennykset koskien termejä ja sanamuotoja otettiin huomioon. 
Materiaalin oikeinkirjoitus ja termistö tarkistetaan taittoversion yhteydessä. 
 
Kokousedustaja Ulla Tamminen nosti esille kysymyksen kohdasta § 21.4. koskien kilpailijan 
edustusseuraa/vuosi. Työryhmän edustaja Kaija Borup vastasi kysymykseen ja perusteli sääntökohtaa 
sillä, että kohtaan on mahdollista saada erivapaus liiton hallituksen päätöksestä. Kyseistä kohtaa 
avataan lupien myöntämisohjeissa liiton nettisivulla tarkemmin. 
 
Kokousedustaja Petra Wessman piti puheenvuoron sääntöjen ja käytännön elämän 
ristiriitaisuudesta. Wessman korosti, että sääntöjen ja ohjeiden pitää olla selkeitä kaikille. 
 
Kokousedustaja Matti Karkkolainen piti puheenvuoron tuomariston puheenjohtajan roolista ja 
tehtävästä suhteessa sääntöihin. Hallinnollista ja pitkää kurinpitoprosessia pitää välttää erityisesti 
hevosen hyvinvointikysymyksissä, jotka pitää voida ratkaista paikan päällä välittömästi. Puheenvuoro 
koski pykälää § 47.3. c). Pykälä herätti keskustelua TPJ:n kurinpitovallasta. Kokousedustaja Aarnio-
Wihuri ehdotti, että kohtaa selvennetään siten, että TPJ voi tehdä rangaistavan päätöksen paikan 
päällä. Työryhmä esitti, että kohtaan lisätään lause: ”tai jota päästewardi tai TPJ ei voi välittömästi 
ratkaista.” 
 
Keskustelua herätti myös sääntöjen Field of Play -periaate (§ 48), jota työryhmä avasi 
urheilujuridiikan periaatteilla. Kyseinen periaate on uusi asia ratsastuksessa, mutta ei muissa lajeissa. 
Mikäli periaate ei toimi, sitä arvioidaan uudelleen ensi vuonna. 
 
Aarnio-Wihuri nosti esille kysymyksen kohdan § 48 d) keltaisen korttiin tuomitsemisesta ilman 
valitusoikeutta, mitä Aarnio-Wihuri piti kohtuuttomana. Pykälästä keskusteltiin. Urheilujohtaja 
korosti, että kyseinen kohta on perusteltu hevosen hyvinvointinäkökulmalla, eikä keltaisia kortteja 
ole annettu kohtuuttomasti. Työryhmän edustaja Borup esitti, että kyseistä pykälää kokeillaan. 
 
Muut muutokset materiaaliin: 
- Lisävastuuhenkilö nimetään sanana kohtaan § 45.2. d).  
- Kohdasta § 47.2. poistetaan e)-kirjain. 
- Pykälään § 50.2. lisätään maininta alaikäisen kohdalla, että vastalauseen voi tehdä paikalla oleva 

huoltaja. 
- Pykälää § 50.3. muokataan, että vastalause esitetään TPJ:n ollessa estynyt kilpailunjohtajalle tai 

kilpailukansliaan. 
- Pykälään § 50.9. tehdään sanatarkennus ”kilpailun aikana”. 
- Pykälään § 55.2. lisätään huoltajan lisäksi ”muu täysi-ikäinen henkilö”.  
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Kokousväki hyväksyi ja vahvisti yleiset kilpailusäännöt, jotka astuvat voimaan 1.1.2018 alkaen. 
Pääsihteeri Fred Sundwall kiitti työryhmää ja Aisa Aarnio-Wihuria sekä muuta kokousväkeä 
ansiokkaasta työstä sääntöjen laadinnassa ja kommentoinnissa. 

 
2.7. Kurinpitolautakunnan nimeäminen – uuden KSI:n mukaisesti 

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.  
 
Kurinpitolautakunnan jäseniksi vahvistettiin: Erica Aminoff, Hanna Hovi, Karin Rosenlew (pj) ja Minttu 
Sasi.  
 

3. Muut asiat 
- 
 

4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.39. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 Tapani Peltonen   Nina Kaipio  
  puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Marja Nuuttila    Venla Väätänen 
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ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET: 
 

1. Jäsenten valtakirjat ja luettelo edustetuista jäsenistä 
2. Kokouskutsu ja työjärjestys 
3. Sähköpostitustosite 

 


