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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 
 
Aika 27.9.2020 
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. Sääntömääräiset asiat 

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 
2.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
2.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
2.4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja 

liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto 
2.5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille 

tilivelvollisille 
2.6. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta 

3. Muut asiat 
4. Kokouksen päättäminen 

 
 
1. Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30. Kokouksen esityslistaksi hyväksyttiin 

kokouskutsussa ollut asialista. 
 

2. Sääntömääräiset asiat 
 

2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Peltonen ja sihteeriksi kutsuttiin Katri Klinga. 
 
2.2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Tammela ja Titta Ahola, ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi 

Siivonen ja Pirjo Heinonen. 
 

2.3. Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen määräämää koollekutsumisaikaa noudattaen ja 
siten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja sähköpostitusluettelo ovat 
pöytäkirjan liitteinä. 

 
2.4. Esitettiin edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.  

 
2.5. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja 

muille tilivelvollisille 
 

2.6. Hallituksen ehdotus tilikauden ylijäämän siirtämisestä edellisten tilikausien tulostilille hyväksyttiin.  
 
3. Kokousedustaja Tom Gordin kysyi Ypäjän Hevosopiston ja erityisesti siellä sijaitsevan liiton 

valmennuskeskuksen tilanteesta. Toiminnanjohtaja Jukka Koivisto oli aiemmin selventänyt, että 
kannatusyhdistyksen keskeinen tehtävä on omistaa 25 prosenttia Ypäjän Hevosopisto Oy:n osakkeista.  
 
Toiminnanjohtaja Koivisto vastasi, että Ypäjän tilanne on haastava. Ennen kuin valmennuskeskusta 
voidaan kehittää, Ypäjän mittava kiinteistömassa ja sen korjausvelka on saatava hallintaan.  
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Kokouksessa FWB-yhdistystä edustanut, Hevosopiston hallituksen jäsen Noora Forstén selvensi 
hevosopiston tilannetta ja toivoi, että jatkossa valitukset tulevat kirjallisina. Kokousväen joukosta 
esitettiin toiveita, että myös suulliset palautteet huomioidaan. Noora Forstén kertoi, että Ypäjä on 
taloudellisessa ahdingossa ja siellä on myös henkilöstöongelmia. Kaupallista toimintaa on pyritty 
lisäämään, mikä on ollut koronapandemian vuoksi erityisen hankalaa. Tulossa on lisäksi 
asiakastyytyväisyyskyselyjä ja omistajastrategian kehittämistyö. Ratsastajainliiton jäsenten toiveet tulee 
ohjata Ratsastajainliittoa Hevosopiston hallituksessa edustavan Jukka Koiviston kautta.  
 
Keskusteltiin Hevosopiston käyttöasteesta. Liiton urheilujohtaja Jutta Koivulan käsityksen mukaan 
Ypäjällä on hyvin täyttä. 
 
Puheenjohtaja Mikael Forstén korosti, että liiton suositus ja ohje on, että liiton valmennukset 
järjestetään ensisijaisesti Ypäjällä. Hän korosti, että liitto on myös viestittänyt Hevosopistolle, että ei ole 
täysin tyytyväinen sen toimintaan. 
 
Suomen Islanninhevosyhdistystä kokouksessa edustanut Pia Ralli kertoi yhdistyksen tulleen varovaiseksi 
suunnitelmissaan rakentaa lajin kilpailukeskusta Ypäjälle. 
 
Kokousväki oli hyvin huolissaan Ypäjän tilanteesta. Käytiin keskustelua Pro Ypäjä -kriisiryhmän 
perustamisesta. 
 

4. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
 
 Tapani Peltonen   Katri Klinga 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
 
 
  

Pirjo Tammela    Titta Ahola 
 
 
 
ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET: 
Kokouskutsu ja työjärjestys 


