
 

 

Suomen Ratsastajainliitto ry       Kevätkokouspöytäkirja 
      16.4.2019 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS 

Aika 14.4.2019 klo 13.10-15.06 

Paikka  Scandic Seinäjoki, kokoustila Elissa 

Läsnä Edustettuina oli 31 jäsenseuraa, 136 ääntä (luettelo ja valtakirjat pöytäkirjan liitteenä.) 
 Yhteisöjäseniä oli paikalla yhdeksän (9), yhdeksän (9) ääntä. Henkilöitä oli paikalla 35. 

 
ASIAT 

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 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 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. Kilpailutoimintaan liittyvät asiat 
5.1. KS I, 2019 tarkennukset 
5.2. Kilpailujärjestelmän muutos 2020 

6. Muut asiat  
7. Kokouksen päättäminen 
 
 

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
 
SRL:n puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen klo 13.10 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
Hyväksyttiin työjärjestys ja kokouksen esityslista. 
 

2. Ansiomerkit ja palkitsemiset 
 
Kevätkokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen kevätkokoukselle, että Tom Gordin ja Henrik Arle 
kutsutaan Suomen Ratsastajainliiton kunniajäseneksi. Molempia juhlistetaan syksyllä Helsinki 
International Horse Show:n yhteydessä. 
 
Tom Gordin 



 

 

Herra Horse Show, juristi Tom Gordin ei paljon esittelyjä kaipaa. Gordin on toiminut Ratsastajainliiton 
puheenjohtajana ja liiton koulutus- ja valmennustehtävissä. Gordin on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen 
kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n toimielimissä ja kansainvälisissä kilpailujärjestäjien 
organisaatioissa. Parhaiten Gordin tunnetaan Helsinki International Horse Show´n perustajana ja 
tapahtumajohtajana. Lukuisten SM-mitalien lisäksi hän on saavuttanut esteratsastuksen 
maailmanrankingissa sijan 109. Gordin on toiminut myös useiden kilparatsastajien valmentajana. Tom 
Gordin on ollut vuosikymmenten ajan vahva vaikuttaja ratsastusurheilussa niin kotimaassa kuin 
kansainvälisestikin.  

Henrik Arle 
Juristi Henrik Arle on tehnyt parikymmenvuotisen uran kansainvälisenä estetuomarina. Arle on ollut 
kilparatsastaja, jolla on jo kilpailuaikoina ollut estetuomari- ja ratamestarioikeudet. Arle on 
työskennellyt liike-elämän palveluksessa, muun muassa Finnairin varatoimitusjohtajana. Tällä hetkellä 
hän on eläkkeellä ja kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n tuomioistuimen eli tribunaalin 
puheenjohtaja. Tribunaali käsittelee muun muassa doping-rangaistuksia ja muita kurinpitotoimia. Arle 
toivoo, että suomalaisia saataisiin enemmän mukaan FEI:n toimihenkilöiksi ja eri toimielimiin. Henrik 
Arle nimitettiin vuoden alussa kansainvälisen esteratsastuksen toimihenkilöiden klubin kunniajäseneksi. 

3. Hallituksen selonteot kevätkokouksen edustajille  
 
Kuultiin liiton hallituksen puheenjohtajan Mikael Forsténin ja toimitusjohtaja Pekka Törmälän 
esittämänä hallituksen selonteot.  
 

4. Sääntömääräiset asiat 
 
4.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 

 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Peltonen ja sihteeriksi kutsuttiin Marja Teljamo. 
  

4.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Tammela ja Marissa Henttinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin 
Anne Waldén ja Jonna Potila. 
 

4.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Todettiin, että kokous oli laillisesti kutsuttu koolle sääntöjen määräämää koollekutsumisaikaa 
noudattaen ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu, liite 1 ja 
sähköpostitusluettelo, liite 2 ovat pöytäkirjan liitteinä. 
 

4.4. Vahvistetaan ääniluettelo 
 
Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksessa oli edustettuna 31 jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 136 
ääntä sekä 9 yhteisöjäsentä, joilla oli 9 ääntä. Henkilöitä oli paikalla 35. 
 
Käytettiin toimintasääntöjen säätämää äänileikkuria, minkä johdosta kokouksessa oli enintään 14 



 

 

ääntä/edustaja. Äänimäärä oli näin yhteensä 138. Yksi ääni jäi käyttämättä. 
 
Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä, liite 3. 
 

4.5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, tuloslaskelman, 
taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajan lausunto 
 
Esitettiin hallituksen laatima vuoden 2018 tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, 
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan 
lausunnot. Vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot ovat 
pöytäkirjan liitteinä. 
 
Marja Nuuttila pyysi korjaamaan yhden kirjoitusvirheen toimintakertomuksen sivulla 6. sekä 
huomautti, että alueiden toimintakertomukset ovat liiton toimintakertomuksen tilastoliitteessä ja 
jäävät näin vähäiselle huomiolle toiminnan laajuuteen nähden. Marja Nuuttila ehdotti 
kevätkokoukselle, että jatkossa alueiden toimintakertomukset lisätään liiton 
talousarviodokumenttiin ja alueiden tilastoluvut tilastoliitteeseen. Lisäksi pyydettiiin korjaukset 
sivulle 28 (hevoskerhon ohjaajakurssi 7 kpl) ja sivulle 46. (osoitteen muutos). 
 
Päivi Savilahti-Bäckman ja Marja Nuuttila esittivät kysymyksiä taloudesta, henkilöstöasioista ja 
vuonna 2019 lähetetystä maksumuistutuksesta. Taloutta esiteltiin pyynnöstä tilikohtaisesti ja 
Marja Nuuttila totesi, että talous näyttää hyvin hoidetulta. 
 
Matti Kuusi välitti Tampereen Ratsastusseuran (TRS) puheenjohtajan terveiset kevätkokoukselle, 
että TRS ei vuonna 2019 maksa postimaksuja liitolle, noin. 800-900 €. 
 
PÄÄTÖS: 
Kevätkokous päätti, että jatkossa alueiden toimintakertomukset liitetään liiton varsinaiseen 
toimintakertomusasiakirjaan ja alueiden tilastoluvut liiton tilastoliitteeseen. 
 

4.6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille 
ja muille tilivelvollisille 
 
Puheenjohtaja luki tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot. 
 
Päivi Savilahti-Bäckman nosti esiin toiminnantarkastaja Jukka-Pekka Leskisen maininnan 
toimitusjohtajan kanssa laaditun sopimuksen muodostamasta mahdollisesta riskistä ja pyysi 
hallituksen jäseniä vastaamaan kysymykseen, että olivatko he kaikki tietoisia toimitusjohtajan 
määräaikaisen sopimuksen sisällöstä sen laatimishetkellä.  
 
Hallituksen jäsen Marjukka Manninen vastasi koko hallituksen puolesta, että hallitus on tehnyt 
asiassa yksimielisen päätöksen ja sanoi, että vaikka toiminnantarkastaja on maininnut 
lausunnossaan asiasta, hän kuitenkin suosittaa vastuuvapauden myöntämistä. 
 
Marja Nuuttila totesi, että sopimuksen olisi pitänyt sisältää koeaika tai irtisanomispykälä. 
 
Fred Sundwall pyysi pöytäkirjaan lisäyksen, että hän ei ole osallistunut sopimuksen laatimiseen. 
 
Toiminnantarkastaja Jukka-Pekka Leskinen totesi, että sopimus on laillinen ja sitova.  



 

 

 
 
Päivi Savilahti-Bäckman ehdotti, että kevätkokous ei myönnä hallitukselle vastuuvapautta. Aisa 
Aarnio-Wihuri ja Matti Kuusi kannattivat ehdotusta. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Vahvistettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sekä myönnettiin vastuuvapaus muille 
tilivelvollisille.  
 
Hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä äänestettiin. Fred Sundwall, 1 ääni ja Thomas Stenius, 
1 ääni ilmoittivat olevansa jäävejä eivätkä osallistuneet äänestykseen. 
 
Äänestyksessä annettiin 42 KYLLÄ-ääntä, 92 EI-ääntä ja 1 TYHJÄ-ääni, yhteensä 135 ääntä. Yksi ääni 
jäi käyttämättä. 
 
Äänestyksen perusteella kevätkokous ei myöntänyt hallitukselle vastuuvapautta. 
 

4.7. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta 
 
Hallituksen ehdotus tilikauden ylijäämän siirtämisestä edellisten tilikausien tulostilille hyväksyttiin. 
 

4.8. Valitaan vaalivaliokunta: puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä 
 
Valittiin vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi Juho Norilo sekä jäseniksi Pirjo Tammela ja Raija 
Jensén. 
 

5. Kilpailutoimintaan liittyvät asiat 
5.1. KS I, 2019 tarkennukset 

 
Jukka Koivisto esitteli tarkennukset.  
 
Aisa Aarnio-Wihuri nosti esiin vuoden 2018 syyskokouksessa sääntöihin esitetyt 
muutosehdotukset, jotka olivat jääneet kirjaamatta. Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nämä 
muutosehdotukset kirjallisesti sihteerille, jotta muutokset voidaan käsitellä syyskokouksessa. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hallituksen ehdotus KS I tarkennuksiksi hyväksyttiin, liite 4. 
 

5.2. Kilpailujärjestelmän muutos 2020 
 
Jukka Koivisto esitteli kilpailujärjestelmän muutosehdotuksen.  
 
Aisa Aarnio-Wihuri ehdotti, että Käytännön toimenpiteiden alla oleva lause ” KIPA 2020 
rakennettava 3 tason järjestelmään” muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: ”KIPA 2020 rakennetaan 
siten, että se mahdollistaa useamman tason järjestelmät”. 
 
PÄÄTÖS:  



 

 

 
Aisa Aarnio-Wihurin lisäys huomioidaan ja hallituksen ehdotus kilpailujärjestelmän muutokseksi 
2020 hyväksyttiin, liite 5. 
 

6. Muut asiat  
 
Matti Kuusi piti kunniajäsenen puheenvuoron, jossa hän totesi, että tämäkin tuli koettua ja sanoi 
olevansa lähdössä kotiin sekavin tuntein. Hän nosti esiin Yhdessä-teeman ja korosti, että sen pitäisi 
koskea myös liiton toimistoa. Hän toivotti kaikille hyvää kotimatkaa ja kevään jatkoa.  
 
Jäsenistöltä ei ollut määräaikaan mennessä (60 vrk) tullut muita asioita. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.06. 

 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
Tapani Peltonen   Marja Teljamo 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
 
 
 
Pirjo Tammela    Marissa Henttinen 
 
 
 
 
ALKUPERÄISEN PÖYTÄKIRJAN LIITTEET: 
 

1. Jäsenten valtakirjat ja luettelo edustetuista varsinaisista jäsenistä 
2. Kokouskutsu ja työjärjestys 
3. Sähköpostitustosite 
4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 



 

 

 

Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistys ry     Vuosikokouspöytäkirja 
                               16.4.2019 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 

Aika 14.4.2019 klo 14.45-14.50 

Paikka  Scandic Seinäjoki, kokoustila Elissa 

Läsnä Edustettuina oli 31 jäsenseuraa, 136 ääntä (luettelo ja valtakirjat pöytäkirjan liitteenä.) 
 Yhteisöjäseniä oli paikalla yhdeksän (9), yhdeksän (9) ääntä. Henkilöitä oli paikalla 35. 

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. 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 
 
 

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
 
SRL:n kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen 14.45. Hyväksyttiin työjärjestys 
ja kokouksen esityslista. 

2. Sääntömääräiset asiat 

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Peltonen ja sihteeriksi kutsuttiin Marja Teljamo. 
 
2.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Tammela ja Marissa Henttinen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Anne 



 

 

Waldén ja Jonna Potila. 
 
2.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämää koollekutsumisaikaa noudattaen ja 
siten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja sähköpostitustositteet ovat SRL:n 
varsinaisen kokouksen pöytäkirjan liitteinä. 
 
2.4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, tuloslaskelman, 
taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto 
 
Esitettiin kokousväelle hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 sekä 
tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot. 
 
2.5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja 
muille tilivelvollisille 
 
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2018 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille 
tilivelvollisille. 
 
2.6. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta 
 
Hallituksen ehdotus tilikauden yli/alijäämän siirtämisestä edellisten tilikausien tulostilille hyväksyttiin. 
 

3. Muut asiat 
 
Jäsenistöltä ei ollut määräaikaan mennessä (60 vrk) tullut muita asioita. 

4. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
Tapani Peltonen   Marja Teljamo 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
 
 
 
Pirjo Tammela    Marissa Henttinen 
 
 

 


