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HALLITUKSEN KOKOUS 5/2020   

 

MUISTIO 

Aika:  Tiistai 26.5.2020 kello 9.00 

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

 

Läsnä: 

Hallitus:   Toimisto:    

Mikael Forstén, puheenjohtaja Jukka Koivisto, siht.   

Janne Lappi   Jutta Koivula 

Marjukka Manninen (saapui kohdassa 5) Marja Teljamo 

Osmo Metsälä   Sonja Holma  

Carina Nyholm  

Petri Pesonen 

Salla Varenti 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus, esityslistan vahvistaminen 

Puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen ajassa 9.08. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen 4/2020 pöytäkirja. 

 
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 37696 (2019: 39618), Green Card –
harrastajia oli 2265 (2360) ja Green Card Plus -harrastajia 221 (200). LähiTapiolan lisävakuutuksen 
lunastaneita oli 4850 (7782). 

 
5. Seura-, talli- ja aluepalvelut 
 

a) Seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset 
Hallitus vahvistaa seura-, talli- ja yhteisöjäsenmuutokset. 
 
Uusi jäsenseura: 
Raseborg Riders ry, RaRi, ESRA 

 

Eroava jäsentalli/ratsastuskoulu: 
Hevospalvelu Puusaari, jäsentalli, Pohjanmaa 
Lehtoharjun tila, ratsastuskoulu, Kaakkois-Suomi 
 
ESITYS: 

Hallitus vahvistaa muutokset seura-, talli- ja yhteisöjäsenissä. 

PÄÄTÖS: 

Esityksen mukaan. 

6. Urheiluasiat 
 

a) Lajikohtaiset katsaukset ja erityispäätökset 
Käsiteltiin urheilujohtajan johdolla lajikohtaiset tilannekatsaukset: 
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• Esteratsastus: estekomitea on jatkanut päivitetyn kilpailukalenterin valmistelua. 
Lakkiaispäivälle osuvia päällekkäisyyksiä selvitetään. 

• Kouluratsastus: kouluratsastuskomitea on päättänyt, että kaikki kansalliset kilpailut 
ratsastetaan ilman kvaaleja. SM-kilpailut on siirretty elokuun viimeiselle viikonlopulle. 
Lyhyelle kilpailukaudelle sopeutettuja sarjakilpailusääntöjä viimeistellään. 

• Kenttäratsastus: SM-kilpailut on siirretty elokuun viimeiselle viikonlopulle. Samana 
viikonloppuna järjestetään kansainväliset kisat Ruotsissa, joten päällekkäisyyksiä ratkotaan 
edelleen. 

• Trail: Trailin osalta esitetään, että järjestetään vähäisestä kilpailumäärästä huolimatta 
viralliset SM-kilpailut. Lajin piirissä on laadittu omat koronaohjeet kilpailutoiminnan tueksi. 

• Askellajiratsastus: Lajin piirissä on laadittu omat koronaohjeet kilpailutoiminnan tueksi. 

• Matkaratsastus: Matkaratsastuksen osalta esitetään, että järjestetään vähäisestä 
kilpailujen määrästä huolimatta viralliset SM-kilpailut myös vuonna 2020. 

• Pararatsastus: SM-kilpailut on siirretty syyskuulle. 
 
Hallitus keskusteli KIPAn huolellisesta läpikäynnistä, jotta Koronan takia peruttujen ja nyt 
järjestettävien kilpailujen oikea status saadaan varmistettua ja tilastoitua. Jäsenille laaditaan 
tiedote kilpailutoiminnan jatkumisesta ja koronaohjeiden huomioimisesta. 
 
Käytiin läpi valmennusten tilannetta. Koronatilanteen takia on jäänyt pitämättä valmennuksia, 
joiden järjestämistä harkitaan nyt. Huomioidaan järjestelyissä liiton tiukentuva taloustilanne ja 
säästöohjelma. 
 
ESITYS: 
Merkitään käyty keskustelu tiedoksi ja tehdään tarvittavat poikkeusolojen erityispäätökset. 
 
PÄÄTÖS: 
Merkittiin keskustelu tiedoksi. Päätettiin, että:  
 

• lajikomiteoiden esitysten mukaisesti kilpailukaudella 2020 voidaan poiketa yleisten 
kilpailusääntöjen kohdan 6.1 edellytyksestä järjestää kolme muuta kilpailua ennen SM-
kilpailujen järjestämistä. 
 

• valtuutetaan urheilujohtaja ja toiminnanjohtaja muotoilemaan seuraavat tarkennukset 
poikkeusolojen kilpailuohjeeseen: 

o Ohjetta tulee noudattaa soveltuvin osin myös muissa kilpailu- ja 
harjoitustilaisuuksissa. 

o Velvoitetaan järjestäjä huomioimaan kunnan ja paikallisen AVI:n määräykset ja 
ohjeet tapahtuman järjestämisessä sekä olemaan tarvittaessa yhteydessä 
viranomaisiin. 

o Poikkeusolojen kilpailuohjeen ja liiton muiden sääntöjen ollessa ristiriidassa 
noudatetaan ensisijaisesti poikkeusolojen kilpailuohjetta. 

o Tuomariston puheenjohtaja vastaa kilpailupaikalla poikkeusolojen kilpailuohjeen 
noudattamiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

o Jos toimihenkilö kuuluu koronaviruksen riskiryhmään, on hän ensisijaisesti itse 
vastuussa turvallisuudestaan kilpailupaikalla. 
 

• Vahvistetaan esteratsastuksen sarjakilpailusäännöt komitean esityksen mukaisesti. 
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• Valtuutetaan urheilujohtaja ja toiminnanjohtaja päivittämään tähtikilpailuohje vuodelle 
2020. Huomioidaan ohjeessa erityisesti poikkeusolojen vaatimat etäisyys- ja hygieniatekijät 
sekä kisajärjestelyjen sujuvuus. 
 

b) Toimihenkilöoikeudet 
 

- Eriksson Piritta, KaRa, valmentajan ammattitutkinto 
 

ESITYS: 
Hallitus vahvistaa toimihenkilöoikeudet. 
 
PÄÄTÖS: 
Esityksen mukaan. 
 

7. Ansiomerkit 
Ei anottuja ansiomerkkejä. 

 
8. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

9. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 9.29. 


