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HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019   

 

KOKOUSMUISTIO 

Aika:  Tiistai 18.6.2019 klo 12.00 

Paikka:  SRL:n toimisto, Valimotie 10, Helsinki 

 

Läsnä: 

Hallitus:   Toimisto:    

Mikael Forstén, pj   Jukka Koivisto, siht.   

Janne Lappi   Aki Ylänne  

Marjukka Manninen  Marja Teljamo 

Osmo Metsälä   Sanna Hämäläinen   

Carina Nyholm   

Petri Pesonen 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen 

Puheenjohtaja Mikael Forsten avasi kokouksen ajassa 12:13. Hyväksyttiin esityslista kokouksen 
työjärjestykseksi. 
 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 
Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (21.5.2019) pöytäkirja. 
 

4. Toimitusjohtajan katsaus 
a) Talous ja liiton rahatilanne 
b) Jäsentilanne 
c) Liiton toiminta 
d) Projektistatus: Jäsenhuone, SRL100, KIPA 

 
Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 39981 (2018: 40129), Green Card –

harrastajia 2413 (2187), Green Card Plus -harrastajia 208 (168). LähiTapiolan lisävakuutuksen lunastaneita 

oli 8023 (6982). 

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi. 
 

5. KIPA2-projektin siirtymävaiheen maksunvälittäjä 
Kilpailupalvelu-uudistuksen (KIPA2) yhteydessä on keskusteltu kilpailumaksujen välityspalvelun 

kilpailuttamisesta ja ominaisuuksien vertailusta. Nykyisessä järjestelmässä maksunvälittäjänä toimii 

Suomen Maksuturva. Maksunvälittäjän valinta vaikuttaa merkittävästi mm. integraatiotyöhön, 

kilpailujärjestäjien käyttökokemukseen ja maksunvälityksen hintatasoon. 

ESITYS: 

Päätetään valita Kipa2-järjestelmän siirtymävaiheen maksunvälittäjäksi Suomen Maksuturva. 

Arvioidaan eri maksunvälittäjien ominaisuuksia ja hintatasoa uudelleen vuonna 2020, kun Kipa2-

järjestelmä on otettu käyttöön. 

PÄÄTÖS: 

Esityksen mukaan. 

6. Helsinki Horse Show -yhteistyösopimuksen päivittäminen 
Ratsastajainliitto ja BCM Scanhorse ovat pitkäaikaisia kumppaneita Helsinki Horse Shown 

toteutuksessa. Yhteistyön tiivistämisen mahdollisuutta tutkitaan jatkossa muun muassa 

sponsorihankinnan saralla. Liiton ja BCM Scanhorsen välillä on voimassa yhteistyösopimus vuosille 

2017-2021. BCM Scanhorse on solminut uuden televisiointisopimuksen YLEn kanssa vuosille 2022-2026 

(jatko-optiolla).  
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Kevään aikana on keskusteltu SRL:n HIHS-sopimuksen päivittämisestä vastaamaan uutta 

televisiointisopimusta. Uusi sopimus turvaisi yhteistyön jatkon, mutta ei kasvattaisi tukisummia tai 

lisäisi muuten liiton taloudellisia velvoitteita. Sopimuksen tavoitteena on kuvata tahtotilaa jatkuvalle, 

tiiviille kumppanuudelle ja antaa selkänojaa mm. SRL100-yhteistyölle.  

ESITYS:  

Päätetään toimitusjohtajan valtuutuksesta hyväksyä päivitykset SRL:n ja BCM Scanhorsen väliseen 

HIHS-yhteistyösopimukseen. 

PÄÄTÖS:  

Päätettiin antaa toimitusjohtajalle valtuudet hyväksyä päivitetty yhteistyösopimus SRL:n ja BCM 

Scanhorsen välille. 

 

7. Ratsastuksen Ruutu+ -pilottiprojekti yhdessä Nelonen Median kanssa 
Vuoden 2019 aikana on käyty keskustelua SRL:n ja Nelonen Median välillä ratsastuskilpailujen 

esittämisestä Ruutu+ -palvelussa. Valmistelu on edennyt pisteeseen, jossa harkinnassa on pilottiprojekti 

loppuvuodelle 2019. Haven jatkaisi tuotantoyhtiön roolissa kisojen kuvaamista ja esittämistä omilla 

nettisivuillaan, mutta samalla kilpailut tuotaisiin näkyville Ruutu+ -palveluun. Havenin ja liiton sopimus, 

tallennemyynti sekä striimin sponsorijärjestelyt pysyisivät ennallaan loppuvuoden ajan. Pilotissa 

kerätään tietoa vuotta 2020 varten, ja jatkossa tavoitteena olisi viedä ratsastusta yhä enemmän tarjolle 

Ruutu+ -palveluun.  

ESITYS: 

Päätetään toimitusjohtajan valtuutuksesta hyväksyä Ruutu+ -pilottisopimus vuodelle 2019. 

PÄÄTÖS: 

Päätettiin antaa toimitusjohtajalle valtuudet hyväksyä Ruutu+ -pilottisopimus vuodelle 2019. 

8. Hallituksen ensimmäinen lähetekeskustelu liiton vuoden 2020 budjetista 
 
ESITYS: 

Käydään lähetekeskustelu vuoden 2020 budjetista ja merkitään se tiedoksi. 

PÄÄTÖS: 

Merkittiin käyty lähetekeskustelu tiedoksi. 

 
9. Hallituksen ensimmäinen lähetekeskustelu liiton vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta 

 
ESITYS: 

Käydään lähetekeskustelu vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja merkitään se tiedoksi. 

PÄÄTÖS: 

Merkittiin käyty lähetekeskustelu tiedoksi 

 
10. Reilu Peli –jatkotoimenpiteet 

Reilu Peli on jokaisen lajin piirissä toimivan vastuulla. Ratsastajainliiton Reilu Peli-työtä on tehty 

ansiokkaasti, ja hyvän työn jatkon varmistamiseksi perustetaan hallituksen alaisuudessa toimiva 
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työryhmä, joka jatkaa tehtyä työtä sekä toimii valmistelevana asiantuntijaelimenä Reiluun Peliin 

liittyvissä hallituksen keskusteluissa, linjauksissa ja päätöksissä. Hallitus on evästänyt asian valmistelua 

ja tavoitteena on, että työryhmä aloittaa työnsä elokuussa 2019. Hallitus pitää tärkeänä, että 

ratsastuksen parissa lisätään Reilu Peli -tietoisuutta ja että Reilun Pelin sääntöjä noudatetaan kaikessa 

Suomen Ratsastajainliiton toiminnassa. 

ESITYS: 

Hallitus linjaa Reilu Peli-työnsä tavoitteeksi seuraavat asiat: Suomen Ratsastajainliiton Reilu Peli-työn 

tavoitteena on turvata lajin eettisyys, elinvoimaisuus ja tulevaisuus, edistää hevosten hyvinvointia ja 

positiivisen toimintakulttuurin syntymistä sekä parantaa lajin imagoa ja yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta. Hallitus haluaa, että liiton piirissä toimivat ihmiset toimivat esimerkkinä lajimme piirissä 

kasvaville harrastajille ja kilparatsastajille sekä lajin piiriin tuleville uusille ihmisille. Tämä luo hyvää 

henkeä ja lisää yhteisöllisyyttä harrastuspaikoissa. Harrastuspaikkojen esteettömyys on myös tärkeä 

asia yhdenvertaisuuden toteutumiseksi lajin piirissä. 

Hallitus päättää nimittää työryhmän, joka toimii hallituksen alaisuudessa ja hallituksen mandaatilla. 

Työryhmä valmistelee Reiluun Peliin liittyvät asiat hallituksen päätöksiä varten ja sen työskentelyyn 

varataan määrärahaa tarveharkinnan pohjalta. Työryhmä kokoontuu noin 1-3 kertaa vuodessa läsnä 

kokoukseen ja lisäksi tarvittavan määrän etäkokouksia asioiden edistämiseksi. Työryhmän jäsenille 

maksetaan Ratsastajainliiton matkustussäännön mukaiset matkakorvaukset. 

Työryhmän jäseniksi ehdotetaan seuraavia henkilöitä: 

• Janne Lappi, hallituksen Reilu Peli-edustaja 

• Hanna Talvitie 

• Osmo Metsälä 

• Teija Ryhtä 

• Anu Kämäräinen 

• Hannele Helander 

• Edustaja APUsta, ehdotus tulossa Kirsiltä  

• Edustaja kilpailupuolelta, ehdotus esitellään myöhemmin 

Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran ti 20.8.2019 klo 10.00-16.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Tuolloin työryhmä laatii hallitukselle ehdotuksen siitä, miten hallituksen linjaamia Reilu Peli-asioita 

edistetään vuositasolla sekä laatii konkreettisen ehdotuksen työryhmän tehtävistä ja toiminnasta. Lisäksi 

laaditaan ehdotus vuoden 2020 toiminnasta toimintasuunnitelmaan. Työryhmä ottaa myös kantaa 

ryhmän kokoonpanoon ja ehdottaa mahdollisia pysyviä tai vaihtuvia lisäjäseniä tarvittaessa.  

 

PÄÄTÖS: 

Päätettiin hyväksyä hallituksen Reilu Peli -tavoitteet esityksen mukaan. Päätettiin nimittää uusi Reilu Peli 

-työryhmä esityksen mukaan. 

 

11. Seura-, talli- ja aluepalvelut 
 

a) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset 
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• Lepäämään jäävä jäsentalli: 
Ponitalli AX Ponnystall, Pohjanmaa 
 

• Eroava jäsenseura: 
Tornio Riding Team ry, Pohjois-Suomi 
 

• Eroava jäsentalli: 
Nummelan Tila, ESRA 
 

ESITYS:  

Hallitus vahvistaa yllä mainitut seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset. 

PÄÄTÖS:  

Esityksen mukaan. 

 

b) Vuoden 2018 ja 2019 palkittavat 
 

Nuoret Päättäjät, seurakehittäjät ja tallineuvojat ovat tehneet ehdotukset Vuoden Palkittaviksi 

2018. Heidän ehdotusten perusteella seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä tekee ehdotuksen 

hallitukselle kesäkuussa. Vuoden Palkittavat julkaistaan hallituksen päätöksen jälkeen ja palkinnot 

jaetaan syyskokouksen yhteydessä marraskuussa 2019. 

ESITYS: 
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä esittää hallitukselle, että seuraavat toimijat valitaan Vuoden 

2018 Palkittaviksi Nuorten Päättäjien, seurakehittäjien ja tallineuvojien ehdotusten mukaisesti: 

• Vuoden Seuratoimija (ehdotuksia yhteensä 47 kpl) 

Seurakehittäjät ehdottavat vuoden seuratoimijaksi Veera ja Riikka Niemeä. 

 

Perustelut: Nämä sisarukset ovat Tampereen Ratsastusseuran jäseniä, sekä Niihama Riding 

kisatiimiläisiä. Veera ja Riikka talkoilevat lähes tulkoon jokaisessa kilpailussa mitä pihassa 

järjestetään ilomielin pitkiä päiviä. Auttavat ja opastavat uusia talkoolaisia tehtäviin sekä ovat 

tehneet seuralle koulutusvideoita talkootehtävistä. He ovat seuralle tärkeitä apukäsiä kilpailuiden 

onnistumisen kannalta ja ansaitsevat tunnustusta tärkeästä seuratyöstä. #yhdessä 

 

• Vuoden Tähtiseura (ehdotuksia yhteensä 32):  

Seurakehittäjät ehdottavat vuoden Tähtiseuraksi Husaariratsastajat ry. 

 

Perustelut: Hienot, kansainväliset valjakkokilpailut useana vuonna (tai vähintään SM-kisat...), joissa 

toimihenkilöitä riittää - kaikille on paikkansa ja paikalla ovat kaikki! Mukava henki, riittävästi 

toimihenkilöitä. 

Vaihdoimme tallia edellisen lopettaessa kaudella 2018 ja oli todella mukava tulla Husaarien 

joukkoon. Meidät otettiin iloisesti vastaan ja ratsastustunnit ovat oikein antoisaa seurattavaa. 

Toiminta on aktiivista ja nuorille opetetaan hevosenhoitoa pienestä pitäen. On myös mukava 

seurata, kun samalla tunnilla on kolme eri sukupolvea (tytär, äiti ja isoäiti). 
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• Vuoden Ratsastusnuori (ehdotuksia yhteensä 37 kpl): 

Nuoret Päättäjät ehdottavat Vuoden Ratsastusnuoreksi Julia Kärkkäistä.  

 

Perustelut: Julia luo positiivista ilmapiiriä ympärilleen, eikä anna vastoinkäymisten lannistaa. Julia 

on aina valmis huutamaan äänensä käheäksi kannustaessaan muita ja osaa aidosti iloita myös 

muiden onnistumisista. Julia osoittaa käytöksellään erinomaista Reilun Pelin henkeä lajin parissa. 

Hän on myös aina valmis auttamaan, oli kyse sitten kaverin hevosen letittämisestä aamuviideltä tai 

vinkeistä kisaradalle. 

 

• Vuoden Laatutalli (ehdotuksia yhteensä 62 kpl) 

Tallineuvojat ehdottavat Vuoden Laatutalliksi Niihama Riding Oy, Tampere. 

 

• Vuoden Ratsastuksenopettaja (ehdotuksia yhteensä 143 kpl): 

Tallineuvojat ehdottavat Vuoden Ratsastuksenopettajaksi Sirpa Degerth-Kaldia, Tuomarinkylän 
Ratsastusopisto. 

 
Päätetään lisäksi vuoden 2019 palkitsemismenettelystä. 

PÄÄTÖS: 

Päätettiin hyväksyä vuoden 2018 palkittavat esitysten mukaan. Päätettiin vuoden 2019 

palkitsemisten osalta, että liiton palkitsemisjärjestelmää uudistetaan SRL100-juhlavuonna. 

 

12. Urheiluasiat 
 

a) Ajankohtaiset urheiluasiat 
ESITYS:  

Hallitus käy keskustelun ajankohtaisista urheiluasioista. 

PÄÄTÖS: 

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. 

 

b) Terttu Katila-Yrjänän lännenratsastustuomarioikeuksien pidentäminen 
Terttu Katila-Yrjänä on anonut lännenratsastustuomarioikeuksiensa pidentämistä. 

Lännenratsastuskomitea ja Seppo Perkiö puoltavat anomusta. 

ESITYS: 

Hallitus vahvistaa Terttu Katila-Yrjänän lännenratsastustuomarioikeuksien jatkamisen kahdella 

vuodella. 

 

PÄÄTÖS: 

Esityksen mukaan. 

 

c) Toimihenkilöoikeudet 
ESITYS:  

Hallitus vahvistaa seuraavat toimihenkilöoikeudet: 
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PÄÄTÖS: 

Esityksen mukaan. 

 

13. Ansiomerkit 
ESITYS: 

Wiurilan Hevosurheilijat ry on hakenut pronssista ansiomerkkiä Elina Olshinille. 

Joensuun Ratsastajat ry on hakenut pronssista ansiomerkkiä Hanna Ukkolalle. 

PÄÄTÖS: 

Päätettiin myöntää anotut ansiomerkit esitysten mukaan. 

 

14. Muut asiat 
Ei muita asioita.  

15. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 15.25. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

Mikael Forstén   Jukka Koivisto 

puheenjohtaja   sihteeri 


