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HALLITUKSEN KOKOUS 4/2020   

 

KOKOUSMUISTIO 

Aika:  Keskiviikko 29.4.2020 kello 11.00 

Paikka:  SRL:n toimisto, Valimotie 10, Helsinki / Teams -etäkokous 

 

Läsnä: 

Hallitus:   Toimisto:    

Mikael Forstén, pj   Jukka Koivisto, siht.   

Janne Lappi   Jutta Koivula 

Marjukka Manninen  Marja Teljamo 

Osmo Metsälä   Sonja Holma  

Carina Nyholm  Minna Peltonen 

Petri Pesonen 

Salla Varenti 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen 

Puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen ajassa 11.03. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  

Hyväksyttiin kokousten 2/2020 ja 3/2020 pöytäkirjat. 

 
4. Ilmoitusasiat 

a) Talous ja liiton rahatilanne 
b) Jäsentilanne 
c) Liiton toiminta 

 
Toiminnanjohtaja esitteli ilmoitusasiat. Hallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
Hallituksen kokoukseen mennessä ratsastusseuran jäseniä oli 37061 (2018: 38849), Green Card –
harrastajia oli 2207 (2281) ja Green Card Plus -harrastajia 207 (184). LähiTapiolan lisävakuutuksen 
lunastaneita oli 4607 (6903). 
 
 

5. Hallituksen kokousaikataulu 2020 
ESITYS: 

Hallitus käy keskustelun ja päättää kokousaikataulusta 1.6.-31.12.2020. 

PÄÄTÖS: 

Hallitus totesi, että toukokuun hallituksen kokous ja suunnittelupäivä järjestetään 26.5. Päätettiin, että 

kesäkuun alustava kokousaika on 17.6. klo 10. Tämän kokouksen ja syksyn kokousten järjestelyjä 

tarkennetaan toukokuun aikana, kun koronatilanteesta ja kokoontumisrajoituksista saadaan lisätietoja. 

 

6. Koronavirustilanne, vaikutukset liiton talouteen ja toimintaan 
Suomessa vallitsevaan virustilanteeseen liittyen valtioneuvosto on linjannut, että yli 500 hengen 

yleisötilaisuuksien kieltoa jatketaan ainakin 31.7. saakka. Nyt voimassa oleva linjaus kieltää yli 10 

osallistujan julkiset kokoontumiset. Rajoituksia arvioidaan valtioneuvostossa seuraavan kerran 3.5. 

Ratsastajainliitto on valmiudessa käynnistää kilpailutoiminnan, valmennuksen ja muut aktiviteetit, kun 

kokoontumisrajoitukset sen sallivat. Päätöksenteon pohjana on, minkä suuruisia kokoontumisia 

sallitaan ja koska päätöksiä saadaan. Toimenpiteitä kartoitetaan ja muutoksiin reagoidaan nopeasti. 

Eduskunta on hyväksynyt lain, jolla poiketaan väliaikaisesti mm. yhdistyslain normaaleista 

vaatimuksista. Uuden lain nojalla yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen voi pitää 30.9.2020 
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mennessä, vaikka yhdistyksen säännöissä kokoukselle olisi määritelty varhaisempi ajankohta. 

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen on mahdollista osallistua postitse tai 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen kautta. 

ESITYS: 

Hallitus käy keskustelun koronavirustilanteesta ja 

- Merkitsee tiedoksi tilannekatsaukset eri toimintasektoreilta 
- Tekee toiminnan jatkamista koskevat päätökset, erityisesti koskien kilpailutoimintaa 

31.7.2020 asti 
- Merkitsee tiedoksi epidemian vaikutukset liiton talouteen ja käy keskustelun 

sopeutustoimista 
- Käy keskustelun liiton kevätkokousjärjestelyistä 

 
PÄÄTÖS: 

Hallitus merkitsi tilannekatsaukset tiedoksi. Todettiin, että 4.5. valtioneuvoston julkaisemien 

määräysten perusteella järjestetään tarvittaessa erillinen hallituksen sähköpostikokous. Kokouksessa 

käsitellään kilpailutoiminnan käynnistämisen aikataulu, ohjeistus ja tarvittavat poikkeukset sääntöihin 

saatujen viranomaistietojen valossa. 

 
7. Toimintakertomus 2019 

Koronavirustilanteen takia liiton kevätkokous on siirretty huhtikuulta myöhemmäksi. Siirrosta 

huolimatta vuoden 2019 toimintakertomusta on valmisteltu toimistolla siten, että se voidaan esittää 

kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja toimittaa jäsenistölle. 

Lakimuutoksen johdosta uusi takaraja kevätkokouksen järjestämiselle on 30.9.2020 ja takaraja 

tilinpäätöksen valmistumiselle 30.6.2020. Tilintarkastus on aloitettu huhtikuun lopussa, ja tilinpäätös 

valmistuu toukokuussa.  

ESITYS:  

Hallitus merkitsee tiedoksi toimintakertomuksen 2019 ja esittää sitä kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 

PÄÄTÖS: 

Esityksen mukaan. 

 

8. Nations Cup -kilpailut 2019, raportointi ja yhteenveto 
Vuonna 2019 järjestettiin este- ja kouluratsastuksen Nations Cup -kilpailut Ratsastuskeskus Ainossa, 

Järvenpäässä. Tapahtuma oli erittäin onnistunut, ja Ratsastajainliitto oli täydellä panoksellaan mukana 

järjestelyissä. Tapahtuman toteuttamiseksi haettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta 

liikunnan suurtapahtumaan. 

Avustuksen käytöstä ja tapahtumasta kokonaisuutena on valmisteltu selvitystä opetus- ja 

kulttuuriministeriölle. 

ESITYS: 

Hallitus käy keskustelun Nations Cup 2019 -järjestelyistä ja merkitsee raportit tiedoksi. 
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PÄÄTÖS: 

Esityksen mukaan. 

 

9. Hippos-lehden tilannekatsaus 
Hippos-lehden päätoimittajana on aloittanut 1.4.2020 Sonja Holma. Päätoimittaja Holma antaa 

tilannekatsauksen Hippos-lehden tilanteesta. 

ESITYS: 

Hallitus käy keskustelun Hippos-lehden tilanteesta ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

PÄÄTÖS: 

Esityksen mukaan. 

 

10. Seura-, talli- ja aluepalvelut 
 

a) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset 
Hallitus vahvistaa seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset. 

 

Uusi jäsentalli/ratsastuskoulu: 
Seppälän ratsastuskoulu Oy, ratsastuskoulu, Häme 
 
Eroavat jäsentallit/ratsastuskoulut: 
Jatkolan tila, jäsentalli, Keski-Suomi 
Pajalan ratsutila, ratsastuskoulu, Häme 
 
Eroava jäsenseura: 
Mårbackan Ratsastajat ry, ESRA 

 

ESITYS: 
Hallitus vahvistaa muutokset seura-, talli- ja yhteisöjäsenissä. 
 
PÄÄTÖS: 
Esityksen mukaan. 
 

 
11. Urheiluasiat 
 

a) Toimihenkilöoikeudet 
 

Korpinen Julia KuRa estetuomari 

Hampunen Anu KaKe valmentaja, taso I  

Haddas Esma Lov-R valmentaja, taso II (este) 



 

5 
 

Kortelainen Tanja WWR valmentaja, taso II (este) 

Kujanpää Joanna DTT valmentaja, taso II (este, koulu) 

 
ESITYS: 
Hallitus vahvistaa toimihenkilöoikeudet. 
 
PÄÄTÖS: 
Esityksen mukaan. 
 
 

12. Ansiomerkit 
- Ei anottuja ansiomerkkejä. 
 

13. Muut asiat 
- Jäsenhuone ja sähköinen jäsenkortti 

Käytiin keskustelu sähköisen jäsenkortin ja jäsenhuoneen kehityksestä. Valmistelua jatketaan 
toukokuun suunnittelukokoukseen mennessä. 
 

- Ruokaviraston keskustelutilaisuus kuolainten käytöstä 
Todettiin, että asiaan täytyy kiinnittää huomiota ja tutkimusta lisätä. Liiton toimesta lisätään 
koulutusta, jossa hevosten suun terveyttä tehdään tutummaksi harrastajille ja kilpailijoille. 

 

14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 13.20. 

 


