
 

 

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous 25.4.2021 
Muistathan ilmoittautua! 

 

Ratsastajainliiton kevätkokous järjestetään etäkokouksena sunnuntaina 25.4.2021 klo 10 alkaen.  

Ohessa Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Ratsastajainliiton Kannatusyhdistyksen 
sääntömääräisen kevätkokouksen kutsu, esityslistat ja valtakirja. Muu kokousmateriaali julkaistaan 
Ratsastajainliiton kotisivuilla osoitteessa www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/. Sivuilla esitellään 
myös tilastoja toiminnasta sekä aluejaostojen toimintakertomukset vuodelta 2020. 

Koronatilanteen takia kokous toteutetaan seuraavin etäjärjestelyin, jotta päätöksenteko ja 
kokousedustajien terveysturvallisuus pystytään varmistamaan: 

- Jäsenten ääni- ja puheoikeutta käyttäviltä edustajilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen 
kokoukseen. Ennakkoilmoittautumisen ohjeet ja ilmoittautumislinkki julkaistaan 
osoitteessa www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/. Kokoukseen on ilmoittauduttava 
viimeistään torstaina 22.4.2021. Menettely perustuu väliaikaiseen lakiin 677/2020. 
 

- Ennakkoon ilmoittautuneet ääni- ja puheoikeutetut edustajat kutsutaan kokoukseen 
Teams-etäyhteydellä. Kutsut toimitetaan sähköpostilla ilmoittautumisajan päättymisen 
jälkeen. Mahdolliset äänestykset suoritetaan sähköisesti. Menettely perustuu liiton 
toimintasääntöjen 8 § 4 momenttiin. 
 

- Kaikki ilman äänivaltaa osallistuvat henkilöjäsenet voivat seurata kokousta suorana 
lähetyksenä ilman ennakkoilmoittautumista. Linkki lähetykseen julkaistaan liiton 
nettisivuilla ja muissa kanavissa ennen kokousta. 

Kevätkokouksen hyväksymät lopulliset materiaalit julkaistaan kokouksen jälkeen liiton nettisivuilla.  

Tervetuloa mukaan! 

Helsingissä 7.4.2021 

 

Jukka Koivisto 
toiminnanjohtaja 
Suomen Ratsastajainliitto ry 

 

http://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/
http://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/


 

 

KOKOUSKUTSU 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY:N KEVÄTKOKOUS 25.4.2021 

 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen ja Suomen Ratsastajainliiton 
Kannatusyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen. 

Aika:  Sunnuntai 25.4.2021 klo 10.00 

Paikka:  SRL:n toimisto, Valimotie 10, 00380 HELSINKI, 
osallistuminen tietoliikenneyhteydellä 

 

Ratsastajainliiton kevätkokouksen asialistalla:  

• Sääntömääräiset asiat 
 

• Esitys liiton toimintasääntöjen muuttamiseksi, lisäys 8 §:n 4 momenttiin: 
”Hallitus voi päättää, että voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on 
ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään 
kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.” 

 

Lämpimästi tervetuloa!  

Suomen Ratsastajainliitto ry  

Hallitus 

 

 

Liitteet: Valtakirja ja esityslistat  

Jakelu: Varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet 

 



 

ESITYSLISTA 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 25.4.2021 

 

1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen 
2. Ansiomerkit ja 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 2020 vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä  
4.7.  Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös 
antaa aihetta  
4.8.  Valitaan vaalivaliokunta: puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä 
 

5. Liiton toimintasääntöjen muuttaminen, ensimmäinen käsittely 
Lisäys 8 §:n 4 mom. 

”Hallitus voi päättää, että voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta 
jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle 
viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.” 

6. Muut asiat  
7. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESITYSLISTA 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 25.4.2021 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY 

Kevätkokous 25.4.2021 

 

VALTAKIRJA 
 

Valtuutamme 

 

 
 _________________________________________________________________ 

   edustajan nimi 

 

 __________________________________________________________________ 

  edustettava seura/talli/yhteisöjäsen 

 

Käyttämään puhe- ja äänivaltaamme Suomen Ratsastajainliitto ry:n kevätkokouksessa 25.4.2021 

    

 

__________________      ___/___ 2021 

Paikka ja aika 

 

 _____________________________________________________________________ 

virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys 

 


