
 

 

 
 

Suomen Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppu 23. - 24.11.2019 Helsingissä 
 
Ratsastajainliiton syyskokousviikonloppua vietetään Helsingissä 23.–24.11.2019.  

Lauantaina 23.11.2019 klo 10 alkaen järjestetään lajiseminaarit Crowne Plaza Helsinki-Hesperia -hotellissa 
(Mannerheimintie 50, Helsinki). Lisätietoja: https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/lajiseminaarit/ 

Liiton sääntömääräinen syyskokous pidetään Crowne Plaza Helsinki-Hesperia -hotellissa sunnuntaina 
24.11.2019 klo 11.00 alkaen. Syyskokouksen materiaalit löytyvät liiton nettisivuilta osoitteesta: 
https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/ 
 
Syyskokouksen materiaalien paperitulosteita voi tilata maksutta osoitteesta sari.siltala@ratsastus.fi. 
Kokouksessa ei ole jaossa paperitulosteita. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 10. Valtakirjat tulee esittää 
paperitulosteina allekirjoituksin. Ovet sulkeutuvat kokouksen alkaessa, jotta äänimäärien lasku voi alkaa. 
Olethan siis ajoissa paikalla. Yksi henkilö saa edustaa korkeintaan kolmea tahoa. Valtakirjan haltijoilla on 
puhe- ja äänioikeus kokouksessa.  

Kokouksen hyväksymät lopulliset materiaalit julkaistaan kokouksen jälkeen liiton nettisivuilla.  

Syyskokoukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kokouksessa on kahvitarjoilu. 

 

 

 

Tervetuloa! 

 

Helsingissä 8.11.2019 
 

Jukka Koivisto 
Toiminnanjohtaja 
Suomen Ratsastajainliitto ry 
 

 
Jakelu: Varsinaiset ja yhteisöjäsenet 
Liitteet: Valtakirja ja esityslistat 

  

https://tapahtumat.ratsastus.fi/tapahtumat/lajiseminaarit/
https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/


 

 

 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY:N SYYSKOKOUS 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n, SRL:n, jäsenet kutsutaan yhdistyksen syyskokoukseen. 

Aika:  Sunnuntai 24.11.2019 klo 11.00 
 Valtakirjojen tarkastus aloitetaan klo 10.00 
Paikka: Hotelli Crowne Plaza Helsinki-Hesperia, Mannerheimintie 50, Helsinki 
 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 sekä 
kaikille lajeille yhteiset yleiset kilpailusäännöt (KSI) alla olevan esityslistan mukaisesti. Kokouksessa 
palkitaan myös ansioituneita. 
 
Syyskokouksen henkilövaaleissa valitaan liiton hallituksen kaksi (2) jäsentä erovuoroisten tilalle 
kolmivuotiskaudelle sekä yksi (1) jäsen kurinpitolautakuntaan erovuoroisen tilalle. 
 
Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Osmo Metsälä ja Thomas Stenius (eronnut 24.4.2019). Torstaihin 
31.10.2019 mennessä hallitukseen ovat hakeneet Salla Varenti, Marja Nuuttila, Osmo Metsälä ja Hanna 
Harjuvaara. 
 
Kurinpitolautakunnan erovuoroinen jäsen on Hanna Hovi, joka hakee myös jatkokaudelle. 
 
Vaalivaliokunnan lausunto hakijoista toimitetaan muun syyskokousaineiston kanssa liiton nettisivuille 
osoitteeseen: https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/ 
 
 
Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen! 
  

https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/


 

 

 
Suomen Ratsastajainliitto ry  
Hallitus 
 
SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 
 

Syyskokous 24.11.2019 

VALTAKIRJA 
 

 

Valtuutamme 

 

________________________________________________________ 

edustajan nimi 

 

_______________________________________________________ 

edustettava seura/talli/yhteisö 

 

käyttämään puhe- ja äänivaltaamme Suomen Ratsastajainliitto ry:n syyskokouksessa 24.11.2019. 

 

________________________    ___/___ 2019 

paikka ja aika 

 

 

 

________________________________________________________ 

virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 



 

 

 

 

 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SYYSKOKOUS 24.11.2019 

 

ESITYSLISTA 
 

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
 

2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset 
 

3. Hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille 
 

4. Sääntömääräiset asiat 
 
4.1. Valitaan kokoukselle 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 hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 
4.6. Päätetään jäsen- ja mahdollisten liittymismaksujen suuruudesta sekä toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta vuodelle 2020 
4.7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan 
4.8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt 
4.9. Valitaan kurinpitolautakunnan jäsenet erovuoroisten sijaan 
4.10. Yleisten kilpailusääntöjen (KSI) vahvistaminen 

 
5. Muut asiat 

 
5.1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudella 2018 toimineille hallituksen jäsenille ja 

muille tilivelvollisille 
 
6. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 24.11.2019 
 

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
 

2. Sääntömääräiset asiat 
 
2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 
2.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
2.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2.4. Esitetään hallituksen laatima toimintaohjelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 
2.5. Päätetään toimintaohjelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistamisesta 
2.6. Määrätään hallituksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2020 
2.7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle  
2.8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt vuoden 2020 hallintoa ja 

tilejä tarkastamaan 
 

3. Muut asiat 
 

4. Kokouksen päättäminen 
 

 

 

 
 

 


