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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON VARSINAINEN SYYSKOKOUS 
 
Aika 22.11.2020 klo 11.30 
 
Paikka Scandic Marina Congress Center, Helsinki sekä etäkokouspaikat Jyväskylä, Kaarina, Kajaani, 

Kouvola, Kuopio, Oulu, Seinäjoki ja Tampere 
 
Läsnä Edustettuna oli 200 jäsenseuraa, joiden äänimäärä oli yhteensä 618. Yhteisöjäseniä oli 76, 

joiden äänimäärä yhteensä oli 76 (luettelo ja valtakirjat alkuperäispöytäkirjan liitteinä). Ääniä 
oli yhteensä 694. Kokouksessa oli paikalla 155 henkilöä.  

 
ASIAT 

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 sekä talousarvio vuodelle 2021 
4.6. Päätetään jäsen- ja mahdollisten liittymismaksujen suuruudesta sekä toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta vuodelle 2021 
4.7. Valitaan puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2021-2023 
4.8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan 
4.9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt 
4.10. Valitaan kurinpitolautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten sijaan 
4.11. Yleisten kilpailusääntöjen (KS 1) vahvistaminen 

5. Muut asiat  
6. Kokouksen päättäminen 

  
 
 
1. SRL:n puheenjohtaja Mikael Forstén avasi kokouksen klo 11.43. Hän kiitti kaikkia luottamuksesta ja 

sanoi, että on ollut ilo ja kunnia toimia liiton puheenjohtajana. Matkalla on ollut haasteita, mutta 
positiivisiakin asioita, kuten mitalisijaa tai jopa mitalia olympialaisissa tavoitteleva kouluratsastaja Henri 
Ruoste, lajin laaja harrastajakunta, uusi jäsenille avattu jäsenhuone sekä liiton edelläkävijän asema 
monissa asioissa, muun muassa tasa-arvossa. Väistyvä puheenjohtaja kehotti ratsastusväkeä 
katsomaan eteenpäin, ei taaksepäin.  
 
Toiminnanjohtaja Jukka Koivisto kertasi koronapandemian aiheuttamat kokouksen poikkeusjärjestelyt. 
Kokous toteutettiin etäyhteyksin kahdeksalla kokouspaikkakunnalla sekä kolmessa kokoussalissa 
Helsingissä. Vain ennakkoon ilmoittautuneilla valtakirjan haltijoilla oli mahdollisuus osallistua 
kokoukseen. Puheenvuoroja pyydettiin sähköisellä lomakkeella. Kokousta oli mahdollista seurata etänä 
useista kanavista.  
 
Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista. 
 

2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset 
Ratsastajainliiton kunniajäseneksi kutsuttiin Jukka-Pekka Leskinen. Esityksen oli tehnyt 
Kenttäratsastuskomitea ja sitä puolsi liiton hallitus. Ansioitunut kenttäratsastaja ja liiton 
puheenjohtajana sekä lukuisissa muissa tehtävissä toiminut Leskinen muistutti kiitospuheessaan 
kokousväkeä, että ratsastajat ovat aina vaikeinakin hetkinä löytäneet toisensa ja jatkaneet eteenpäin.  
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3. Kuultiin toiminnanjohtaja Jukka Koiviston esittämät hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille. 
Koivisto kävi läpi kuluvaa vuotta muun muassa SRL100 juhlien ja tapahtumien peruuntumista sekä 
taukoa kilpailutoiminnassa ja harrastetoiminnan uhkia. Hän totesi, että uhat ovat väistyneet monelta 
osin, liiton talouden säästöohjelma on käynnistetty ja ensi vuonna on toiveissa päästä aloittamaan 
jälleen kansainvälistä toimintaa. Toivoa on, mutta hyviä päätöksiä tarvitaan. 
 

4. Sääntömääräiset asiat 
 

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

4.2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Siivonen ja Marja Nuuttila, ääntenlaskijoiksi valittiin Sari 
Ukkonen ja Elina Oksanen. Lista avustavista ääntenlaskijoista etäkokouspaikkakunnilla on pöytäkirjan 
liitteenä. 
 

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

4.4. Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksessa oli edustettuna 200 jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 618 ääntä 
sekä 76 yhteisöjäsentä, joilla oli yhteensä 76 ääntä. Kokonaisäänimäärä oli näin 694 ääntä. 
Äänileikkuria ei käytetty. 
 

4.5. Toiminnanjohtaja Koivisto kävi läpi esitystä liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021. Vuoden 
teemana on Yhdessä eteenpäin. Koivisto nosti esiin osaamisen, vastuullisuuden, jäsenten toiveista 
kertovan datan päivittämisen, Kipa-uudistuksen jatkamisen, Tokion olympialaiset, seuratoiminnan 
rakenteen päivittämisen, hevostaidon kasvattamisen, nuorisotiimien alueellisen verkoston, seurojen 
ja tallien yhteistyön sekä tapahtumakonsepti Hevostivolin.  
 
Päätettiin, että toimintasuunnitelman kohtaan 1.3 Kansallinen yhteistyö lisätään liiton sidosryhmiksi 
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry (SHKL).  
 
Kokousedustajien puheenvuoroissa toivottiin parannusta liiton osittain omistaman, Ypäjällä 
sijaitsevan Hevosopiston tilanteeseen. Koivisto kertoi, että hallituksessa on tehty 
omistajaohjauksellisia päätöksiä ja tulossa on omistajatapaaminen. Ypäjän tilanteeseen on tartuttu. 
 
Koivisto esitteli talousarvion vuodelle 2021. Talousarvio on 8419 euroa ylijäämäinen. Jäsenmaksut ja 
muut maksut pysyvät ennallaan. Koivisto vastasi yleisökysymyksiin harrastebudjetista, uudesta 
vakuutusyhteistyöstä, Kipa-ohjelmasta ja jäsenhuoneesta. 
 

4.6. Vahvistettiin, että ratsastusseurojen jäsenmaksut ja muut maksut pysyvät ennallaan. Henkilöjäsenten 
jäsenmaksu koko vuodelta on 54 € seniorijäseneltä ja 47 € juniorijäseneltä. Perhejäsenten 
jäsenmaksu on 27 € / 23,50 € vuodessa. Jäsentallien jäsenmaksu on 275 € ja yhteisöjäsenten 
jäsenmaksu 540 €. Muut maksut hyväksyttiin talousarvion mukaisesti.  
 
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021, korjattuna kohdan 3.1 lisäyksellä. 
Vahvistetut toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat alkuperäispöytäkirjan liitteinä. 
 

4.7. Puheenjohtajavaalissa mukana olevat ehdokkaat esittäytyivät ja vastasivat yleisön kysymyksiin. 
Kuultiin kaksi kannatuspuheenvuoroa. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Satu Väihkönen esitteli 
vaalivaliokunnan lausunnon.  
 
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi. 
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Liiton puheenjohtajaksi kausille 2021-2023 valittiin Marjukka Manninen (447 ääntä).  
 
Muut puheenjohtajaehdokkaat olivat Johanna Catani (188 ääntä), Kari Kallonen (55 ääntä) ja Maaret 
Gustavsson (4 ääntä). 
 

4.8. Syyskokouksen henkilövaaleissa liiton hallitukseen valittiin kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle 
kolmivuotiskaudelle. Lisäksi puheenjohtajaksi valitun Marjukka Mannisen jäljellä olevalle kaudelle 
2021 valittiin yksi hallitusjäsen.  
 
Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Petri Pesonen ja Janne Lappi. Lappi oli käytettävissä 
uudelleenvalintaan.  
 
Hallituksen jäseniksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä: 

 
o Aki Karhapää 
o Janne Lappi 
o Terhi Koipijärvi 
o Kari Kallonen 
o Maaret Gustavsson 
o Päivi Savilahti-Bäckman (Kuusiston Ratsastajien esitys kokouksen aikana) 

 
Ehdokkaat esittäytyivät ja jäsenistö sai esittää ehdokkaille kysymyksiä. Vaalivaliokunta esitti 
lausuntonsa.  
 
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi.  
 
Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2021–2023 valittiin kaksi eniten ääniä saanutta Terhi 
Koipijärvi (566 ääntä) ja Aki Karhapää (564 ääntä) sekä kaudelle 2021 kolmanneksi eniten ääniä 
saanut Kari Kallonen (389 ääntä).  
 
Janne Lappi sai vaalissa 150 ääntä, Päivi Savilahti-Bäckman 66 ääntä ja Maaret Gustavsson 11 
ääntä. 
 

4.9. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 valittiin Juhani Loukusa (KHT-yhteisö Nexia Oy), 
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy. Toiminnantarkastajaksi valittiin Håkan Wahlman ja 
varatoiminnantarkastajaksi Satu Väihkönen. 
 

4.10. Kurinpitolautakunnan puheenjohtaja Mia Lavosen kausi jatkuu vuoden 2021 loppuun. Myös 
jäsen Tiina Virtasen kausi jatkuu vuoden 2021 loppuun. Jäsen Hanna Hovin kausi jatkuu vuoden 2022 
loppuun. Erovuorossa ollut jäsen Minttu Sasi oli käytettävissä uudelleenvalintaan ja hänet valittiin 
jatkamaan kaudet 2021-2023.  
 

4.11. Käsiteltiin yleisten kilpailusääntöjen (KS I) muutokset. Sääntövaliokunnan puheenjohtaja Ulla 
Nurmi esitteli tärkeimmät sääntöuudistukset ja muutosten taustat. Hän kertoi myös hallituksen 
lisäämät viime hetken täsmennykset. Keskustelua herätti hevosten rokottamispakko 
seurakilpailuissa. Päätettiin, että kirjaus pidetään hevosen hyvinvoinnin vuoksi. Hyväksyttiin 
kilpailusääntöjen yleinen osa kokouksessa esitellyssä muodossa.  
 

5. Muita asioita ei ollut 
6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40. 
 



SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY  Syyskokouksen pöytäkirja 
Helsinki  22.11.2020 

4 

 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 Tapani Peltonen   Katri Klinga 
 puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 

 
 

 
 

 Kirsi Siivonen    Marja Nuuttila 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET: 
 

1. Jäsenten valtakirjat ja luettelo edustetuista jäsenistä 
2. Kokouskutsu ja työjärjestys 
3. Sähköpostitustosite 
4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 
5. Äänestystulokset 
6. Avustavat ääntenlaskijat etäkokouspaikkakunnilla 
7. KS1 muutokset 


