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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KEVÄTKOKOUS
Aika
Paikka

25.4.2021 klo 10.00
SRL:n toimisto, Valimotie 10, Helsinki / etäkokous tietoliikenneyhteyksin

Läsnä

Edustettuna oli 49 jäsenseuraa ja 14 yhteisöjäsentä. Äänimäärä oli yhteensä 181.
Kokoukseen osallistui 65 henkilöä.

ASIAT

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen
Ansiomerkit ja palkitsemiset
Hallituksen selonteot kevätkokouksen edustajille
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
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.”
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

1. SRL:n puheenjohtaja Marjukka Manninen avasi kokouksen klo 10.00 ja toivotti etäyhteyksien päässä
olevan jäsenistön tervetulleeksi. Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista.
2. Myönnettiin vuosikokouksen päätöksellä kultainen ansiomerkki Anneli Kivelälle.
3. Kuultiin puheenjohtaja Marjukka Mannisen ajankohtaiskatsaus. Talous on koronavuoden jäljiltä hyvässä
kunnossa. Jäsenkehitys ei ole viime vuoden tasolla, mihin ovat todennäköisesti vaikuttaneet
koronaepidemia ja osin uusi jäsenvakuutus. Urheilullisesti on menossa olympiavuosi. Puheenjohtaja
muistutti, että todellinen työ tehdään alueilla ja ratsastusseuroissa. Kunnioitus toisia kohtaan ja
sitoutuminen tehtäviin ovat tärkeitä. Kuntavaaleihin valmistaudutaan hevosalan yhteisin teemoin.
Hevosopisto on liitolle erittäin tärkeä niin oppilaitoksena kuin valmennuskeskuksena. Hevosopiston
hallitus kantaa nyt vastuun opiston toiminnasta ja sillä on liiton täysi tuki. Kuluva vuosi jatkuu teeman
”Yhdessä eteenpäin” mukaisesti. SRL100-juhlavuoden tapahtumia voidaan mahdollisesti järjestää
loppuvuonna.
4. Sääntömääräiset asiat
4.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Peltonen ja sihteeriksi kutsuttiin Katri Klinga.
4.2. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Titta Ahola ja Anne Sara-aho.
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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 49 jäsenseuraa ja 14 yhteisöjäsentä.
Kokonaisäänimäärä oli 181 ääntä. Kaikilta kokousedustajilta saatiin suullisesti vastaus, että he ovat
paikalla etäyhteyksin.
Testattiin äänestysjärjestelmää myös siten, että edustaja voi äänestää eri lailla edustamiensa tahojen
puolesta. Otettiin vastaan huomioita ja kehittämisehdotuksia. Testiäänestyksen vastausten
perusteella sähköistä äänestystä halutaan jatkaa tulevaisuudessa. Ääniluettelon vahvistamisen
ajankohtaa kokouksessa tulee pohtia, sillä yhteyksien katkeaminen saattaa pudottaa edustajia välillä
pois linjoilta.
4.5. Toiminnanjohtaja Jukka Koivisto esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka käsitti vuosikertomuksen,
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Esitettiin myös tilintarkastajien ja toiminnantarkastajan
lausunto.
Tilikauden ylijäämä on 352 422,60 euroa. Toiminnanjohtaja kertoi, että tilintarkastajien ja aktiivisten
jäsenten aloitteesta tilinpäätökseen tehtiin vielä viime hetken jaksotuskorjauksia, mikä johti
kokouksen etukäteismateriaalin muutoksiin. Jatkossa tämä pyritään välttämään.
Ylijäämän mahdollistivat muun muassa hyvä etukäteissuunnittelu, talouden tasapainottaminen
muun muassa henkilöstöjärjestelyin, koronavuoden aiheuttamat juhlavuoden tapahtumien
peruuntumiset sekä matkustamisen kulujen pieneneminen. Poikkeusvuodesta on selvitty ja liiton
tase on vahva.
Toiminnantarkastaja Jukka-Pekka Leskinen totesi puheenvuorossaan, että liiton tulos on erinomainen
ja tehty työ on erinomaista. Hän kertoi, että tämä on hänen viimeinen kautensa
toiminnantarkastajana ja on ilo lopettaa näissä merkeissä.
Vuosikertomukseen tehtiin seuraavat korjaukset:
5.1 Aluepalvelut -kohtaan korjattiin lause: Alueet toteuttivat toiminnassaan Ratsastajainliiton SRL100
-teemaa.
Korjattu vuosikertomus on pöytäkirjan liitteinä.
4.6. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
4.7. Hyväksyttiin tilikauden ylijäämän siirtäminen edellisten tilikausien tulostilille.
4.8. Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Satu Väihkönen ja jäseniksi Titta Ahola ja Pirjo Tammela.
5. Päätettiin liiton toimintasääntöjen muuttamisesta. Muutos käsiteltiin nyt ensimmäistä kertaa, toinen
käsittely tapahtuu syyskokouksessa.
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. Kokouskutsun julkaisuaika lasketaan ilmoittautumispäivästä.
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6. Muut asiat
Keskusteltiin koronapandemian viranomaisohjeiden ja -määräysten vaikutuksesta ratsastukseen.
Puheenjohtaja Marjukka Manninen vakuutti, että liitto on ollut asiassa aktiivinen ja sillä on hyvät
yhteydet viranomaisiin sekä halu valvoa jäsenistönsä etuja terveysturvallisuus ja vastuullisuus
huomioiden.
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Tapani Peltonen
puheenjohtaja

Katri Klinga
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Titta Ahola

Anne Sara-aho

ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET:
1.
2.
3.
4.

Jäsenten valtakirjat ja luettelo edustetuista jäsenistä
Kokouskutsu ja työjärjestys
Sähköpostitustosite
Toimintakertomus ja talousarvio 2020
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