
 

 

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous 27.9.2020 Helsingissä 
Muistathan ilmoittautua! 

 

Ratsastajainliiton kevätkokous järjestetään Helsingin Taitotalossa sunnuntaina 27.9.2020 klo 11.30 
alkaen.  

Ohessa Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistyksen 
sääntömääräisen kevätkokouksen kutsu, esityslistat ja valtakirja. Ratsastajainliiton nettisivuilla on 
julkaistu liiton tilinpäätös ja hallituksen laatima vuoden 2019 toimintakertomus. Sivuilla on esitelty 
myös aluejaostojen toimintakertomukset erillisessä tilastoliitteessä.  

Kevätkokouksen kaikki materiaalit löytyvät osoitteesta www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/  
 
Materiaalien paperitulosteita voi tilata veloituksetta osoitteesta sari.siltala@ratsastus.fi 

Kevätkokouksen hyväksymät lopulliset materiaalit julkaistaan kokouksen jälkeen liiton nettisivuilla.  

ERITYISTÄ HUOMIOITAVAA KORONAPANDEMIAN VUOKSI: 

• Toivomme, että ilmoittaudut kokoukseen etukäteen 
• Säilytäthän kokouksessa turvavälit 
• Huolehdithan käsihygieniasta 
• Pysythän kotona, jos sinulla on vähäisiäkään sairauden oireita 

ILMOITTAUTUMINEN 17.9. mennessä sari.siltala@ratsastus.fi. 
 
Kevätkokousta on mahdollista seurata Teams-etäyhteyden kautta. Ilmoittaudu mukaan. Linkki 
kokoukseen toimitetaan ilmoittautumissähköpostiin kokouspäivän aamuna. Teams-etäyhteyden 
kautta ei ole mahdollista osallistua mahdollisiin äänestyksiin. 

HUOM! Valtakirja on esitettävä ennen kokousta paperiversiona, kännykkäkuva tms. valtakirjasta ei 
toimi virallisena dokumenttina. 

Tervetuloa! 

Helsingissä 11.9.2020 

Jukka Koivisto 
toiminnanjohtaja 
Suomen Ratsastajainliitto 



 

KOKOUSKUTSU 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY:N KEVÄTKOKOUS 27.9.2020 

 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen ja Suomen Ratsastajainliiton 
Kannatusyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 

Aika: Sunnuntai 27.9. klo 11.30 
Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 11.00 alkaen.  

Paikka: Taitotalo, Valimotie 8, Helsinki 
 
 
Ratsastajainliiton kevätkokouksen asialistalla:  

• Sääntömääräiset asiat 
• Päätetään tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

tilikausilta 2018-2019 hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille 

 

 

Lämpimästi tervetuloa!  

Suomen Ratsastajainliitto ry  

Hallitus 

 

 

 

 

Liitteet: Valtakirja ja esityslistat  

Jakelu: Varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet 

 



 

ESITYSLISTA 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 27.9.2020 
 

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
2. Ansiomerkit ja palkitsemiset  
3. Hallituksen selonteot kevätkokouksen edustajille  
4. Sääntömääräiset asiat 

4.1.  Valitaan kokouksen 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 edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, 
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto  
4.6.  Päätetään tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä tilikausilta 2018-2019 hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille  
4.7.  Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös 
antaa aihetta  
4.8.  Valitaan vaalivaliokunta: puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä 

5. Muut asiat  
6. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESITYSLISTA 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 27.9.2020 
 

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. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, 
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto 
2.5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille 
2.6. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai 
tilinpäätös antaa aihetta  

3. Muut asiat 
4. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 

Kevätkokous 27.9.2020 

 

VALTAKIRJA 
 

Valtuutamme 

 

 
 _________________________________________________________________ 

   edustajan nimi 

 

 __________________________________________________________________ 

  edustettava seura/talli/yhteisöjäsen 

 

Käyttämään puhe- ja äänivaltaamme Suomen Ratsastajainliitto ry:n kevätkokouksessa 27.9.2020 

    

 

__________________      ___/___ 2020 

Paikka ja aika 

 

 _____________________________________________________________________ 

virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
 


