
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä 
 
Muistio 2/2019  
 
Aika: 14.5.2019 klo 17.00-21.25 
Paikka: Väentupa, Valimotie 10, Helsinki 
Läsnä: Janne Lappi, Marissa Henttinen, Salla Varenti, Maria Pasanen, Eveliina 
Toivonen, Heidi Pakarinen (Skype) ja Marja Teljamo.  
Poissa: Emmi Korpiola, Tea Blom ja Minna Peltonen. 
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ASIALISTA 

Vakioasiat 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Janne Lappi avasi kokouksen klo 17.16. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
EHDOTUS: 
Johtoryhmä tarkastaa edellisen kokouksen muistion, liite 1. ja hyväksyy sen. 
 
PÄÄTÖS: 
Johtoryhmä hyväksyi edellisen kokouksen muistion. Sovittiin, että johtoryhmän jäsenet kuittaavat 
muistiot kokouksen jälkeen johtoryhmän WhatsApp-ryhmässä ja ne laitetaan jatkossa liiton 
verkkosivuille seura- ja tallipalveluiden johtoryhmän esittelysivulle. 
 

3. Tilannekatsaus 
Puheenjohtaja ja hallituksen edustaja Janne Lappi käy läpi liiton tilannetta. 
 
EHDOTUS: 
Johtoryhmä kirjaa asian tiedoksi. 
 



PÄÄTÖS: 
Johtoryhmä keskusteli viime aikojen tapahtumista ja kirjasi asian tiedoksi. Johtoryhmä jatkaa 
päättäväisesti työtä ratsastuksen ja liiton hyväksi. 
 

4. #Yhdessä, liite 2 
Teemapuheenjohtajuus-toiminnan tuottaman #Yhdessä-teeman jalkautuksen aihe seuratoiminta 
toi 26 vastausta, liite 3. Jalkautuksen toteutus jatkuu toukokuun teemalla, joka on hevostaidot. 
 
EHDOTUS: 
Johtoryhmä ideoi toukokuun teeman toteutuksen sekä tarkastelee seuraavaa, toteutettavaa 
teemapuheenjohtajuusaihetta. 
 
PÄÄTÖS: 
Huhtikuun seuratoiminta-teeman tulokset esitellään seuraavassa Hippoksessa. Marissa Henttinen 
ja Salla Varenti tekevät jutun yhdessä Jutta Koivulan kanssa. 
 
Toukokuun teema hevostaidot kiteytyy alueiden ideoimaan ja toteuttamaan 
hevostaitomestaruuskilpailuun, joka järjestetään touko-syyskuu välisenä aikana kaikilla 8 alueella. 
Mestarit palkitaan syksyllä. Tietoa hevostaitomestaruuskilpailuista laitetaan liiton eri 
viestintäkanaviin ja elokuun Hippoksessa esitellään asiaa. 
 

5. Reilu Peli 
Liiton Reilu Peli-työryhmäuudistus on meneillään ja hallitus on antanut edustaja Janne Lapille 
tehtäväksi valmistella hallitukselle ehdotuksen asiasta. Janne on ollut yhteydessä edellisen Reilu 
Peli-työryhmän jäseniin ja saanut heiltä evästystä asiaan. Tavoitteena on tehdä ehdotus toiminnan 
jatkosta hallitukselle 21.5. pidettävään kokoukseen. 
 
EHDOTUS: 
Johtoryhmä ottaa Reilun Pelin osaksi jatkuvaa toimintaansa ja keskustelee asiasta. 
 
PÄÄTÖS: 
Johtoryhmä totesi, että Reilu Peli on ennen kaikkea tekoja. Johtoryhmä päätti ottaa jatkossa vielä 
paremmin eri toimijoiden näkökulmat huomioon. Lisäksi seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä 
päätti Reilun Pelin ja toiminnan näkyväksi tekemisen nimissä julkaista jatkossa johtoryhmän 
kokouspöytäkirjat liiton verkkosivuilla ja haastaa muut SRL:n toimielimet tekemään samoin. Haaste 
annetaan tiedoksi toimielinten puheenjohtajille ja liiton työntekijöille. 
 

6. Vuoden Palkittavat  
Nuoret Päättäjät, seurakehittäjät ja tallineuvojat ovat tehneet ehdotukset Vuoden Palkittaviksi 
2018. Heidän ehdotusten perusteella seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä tekee ehdotuksen 
hallitukselle touko- tai kesäkuussa. Vuoden Palkittavat julkaistaan hallituksen päätöksen jälkeen ja 
palkinnot jaetaan syyskokouksessa syksyllä 2019. 
 
EHDOTUS: 
Seura- ja tallipalveluiden johtoryhmä ehdottaa hallitukselle Vuoden 2018 Palkittavat Nuorten 
Päättäjien, seurakehittäjien ja tallineuvojien ehdotusten mukaisesti. 
 



PÄÄTÖS: 
Ehdotus viedään kesäkuun hallituksen kokoukseen. 

 
Keskusteluasiat 
 

7. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 läpikäynti 
Liiton toiminnassa vallitsevassa tilanteessa on hyvä keskittyä niihin asioihin, joihin voidaan 
vaikuttaa. Liiton toimintaa ohjaa syyskokouksen hyväksymä toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka 
puitteissa toimintaa jatketaan. 
 
EHDOTUS: 
Johtoryhmä käy läpi toiminta- ja taloussuunnitelman arvioiden seura- ja tallipalveluille asetettujen 
tavoitteiden tilaa. Lisäksi johtoryhmä keskustelee siitä, miten johtoryhmä voi omassa 
toiminnassaan ja sidosryhmissään edistää toimintasuunnitelman toimenpiteitä. Johtoryhmä 
ohjeistaa seura- ja tallipalveluiden alueryhmää ja Nuoria Päättäjiä toimimaan toimenpiteiden 
edistämiseksi. 
 
PÄÄTÖS: 
Johtoryhmä kävi läpi toimintasuunnitelman seura- ja tallipalveluita käsittelevät osiot ja totesi, että 
työ on hyvällä mallilla ja ohjeistaa toimijoita etenemään suunnitellusti. 
 
 

8. Muut asiat 
 
SRL100-idea 
Tehdään henkilökuvia eri vuosikymmenten merkittävistä henkilöistä. Seura- ja tallipalveluiden 
johtoryhmä tekee ehdotuksia esiteltävistä henkilöistä, kerää tietoja ja haastattelee tarvittaessa eri 
toimijoita tiedonkeruuta varten. Ehdotuksia käsitellään seuraavassa läsnäkokouksessa 26.7. 
 
 

9. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on Skype-kokous, päivä vahvistetaan myöhemmin. Seuraava läsnäkokous 
pidetään 26.7.2019 klo 12 alkaen Lempäälässä. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.25. 


