
SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY  Kevätkokouksen pöytäkirja 
Helsinki  27.9.2020 

1 

 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KEVÄTKOKOUS 
 
 
Aika 27.9.2020 klo 11.30 
Paikka Taitotalo, Helsinki 
 
 
Läsnä Edustettuna oli 26 jäsenseuraa, joiden äänimäärä oli yhteensä 113. Yhteisöjäseniä oli 8, 

joiden äänimäärä yhteensä oli 8 (luettelo ja valtakirjat alkuperäispöytäkirjan liitteenä). Ääniä 
oli yhteensä 121. Käytettiin toimintasääntöjen säätämää äänileikkuria, minkä johdosta 
kokouksessa oli enintään 12 ääntä edustajaa kohden. Äänimäärä oli näin yhteensä 118. 
Kokouksessa oli paikalla 32 henkilöä.  

 
ASIAT 

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
2. Ansiomerkit ja muut 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 2019 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilikausilta 

2018-2019 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. Muut asiat  
6. Kokouksen päättäminen 

  
 
 
1. SRL:n puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen klo 11.30 ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi 

kokoukseen. Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista. 
 
2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset 

Myönnettiin vuosikokouksen päätöksellä kultainen ansiomerkki edesmenneelle Päivi Laineelle sekä 
Saara Moilaselle ja Eila Tiikkaiselle. Kunnioitettiin Päivi Laineen muistoa hiljaisella hetkellä.  
 

3. Kuultiin toiminnanjohtaja Jukka Koiviston esittämät hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille. 
Selonteoissa esiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase. Toiminnanjohtaja vastasi yleisön 
kysymyksiin muun muassa valmennuksen, alueiden ja henkilöstön kuluista.  
 

4. Sääntömääräiset asiat 
 

4.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Peltonen ja sihteeriksi kutsuttiin Katri Klinga. 
 

4.2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Tammela ja Titta Ahola, ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Siivonen 
ja Pirjo Heinonen. 
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4.3. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen määräämää koollekutsumisaikaa noudattaen ja 
todettiin siten kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja sähköpostitusluettelo ovat 
pöytäkirjan liitteinä. 
  

4.4. Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksessa oli edustettuna 26 jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 113 ääntä 
sekä 8 yhteisöjäsentä, joilla oli yhteensä 8 ääntä. Kokonaisäänimäärä oli näin 121 ääntä. Käytettiin 
toimintasääntöjen säätämää äänileikkuria, minkä johdosta kokouksessa oli enintään 12 ääntä 
edustajaa kohden. Kokonaisäänimäärä oli siten 118. 
 

4.5. Todettiin hallituksen selonteoissa esitetty edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää 
vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitettiin tilintarkastajien ja 
toiminnantarkastajan lausunto. 
 
Vuosikertomukseen tehtiin seuraavat korjaukset: 
5. Päätettiin, että jo edellisessä vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti, alueiden 
toimintakertomukset liitetään jatkossa liiton varsinaiseen vuosikertomukseen, ei sen 
tilastoliitteeseen. 
 
Tilastoliitteeseen tehtiin seuraavat korjaukset: 
4.4 Kansainväliseen toimihenkilökoulutukseen osallistuneet suomalaiset -> lisätään Tarja Tikka, 
estetuomarikurssi 
5.2 Kansalliset arvo- ja erikoiskilpailutulokset -> lisätään valtakunnallisten 
hevostaitomestaruuskilpailuiden mestarit 
 
Korjattu vuosikertomus ja korjattu tilastoliite ovat pöytäkirjan liitteinä. 
 

4.6. Päätettiin tilinpäätöksen 2019 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilikausilta 2018-
2019 hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. 
 
Vastuuvapaus myönnettiin ensin vuodelta 2019. Lyhyen keskustelun ja toiminnanjohtajan selvityksen 
jälkeen vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle myös vuodelta 2018.  
 

4.7. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta. 
 
Hyväksyttiin tilikauden ylijäämän siirtäminen edellisten tilikausien tulostilille. 
 

4.8. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Satu Väihkönen ja jäseniksi Raija Jensen ja Pirjo Tammela. 
 

5. Toiminnanjohtaja Jukka Koivisto tiedusteli kevätkokousväen ajatuksia marraskuisen syyskokouksen 
järjestämisestä koronapandemian aikana. Päätettiin, että syyskokous voidaan järjestää alueellisin 
kokouksin, jotka ovat etäyhteydessä toisiinsa. Päätettiin, että hallitus ja toimisto valmistelevat 22.11. 
järjestettävän syyskokouksen parhaaksi katsomallaan tavalla toimintasääntöjen mukaisesti. Todettiin, 
että myös tärkeän urheilufoorumin järjestämismahdollisuutta 21.11. selvitetään. 
 

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
 
 
  Tapani Peltonen   Katri Klinga 
  puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 

 
 

 
 

 Pirjo Tammela    Titta Ahola  
    
  
 
 
 
 
 
 
 
ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET: 
 

1. Jäsenten valtakirjat ja luettelo edustetuista jäsenistä 
2. Kokouskutsu ja työjärjestys 
3. Sähköpostitustosite 
4. Toimintakertomus ja talousarvio 2019 

 


