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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 
 
Aika 21.11.2021 
 
Paikka Etäkokous / SRL:n toimisto, Valimotie 10, Helsinki 
 
Läsnä Edustettuna oli 109 jäsenseuraa, joiden äänimäärä yhteensä oli 391. Yhteisöjäseniä oli 28, 

joiden äänimäärä yhteensä oli 28. Ääniä oli yhteensä 419. 
 
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 hallituksen laatima toimintaohjelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2022 
2.5. Päätetään toimintaohjelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistamisesta 
2.6. Määrätään hallituksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajien palkkiot vuodelle 2022 
2.7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle   
2.8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt vuoden 2022 hallintoa ja tilejä 

tarkastamaan 
3. Muut asiat 
4. Kokouksen päättäminen 

 
 
1. SRL:n puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.58. 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 Sanna Ruotsalainen ja Satu Myllykangas, ja ääntenlaskijoiksi Kirsi 

Siivonen ja Marja Nuuttila. 
 

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

 
2.4. Kannatusyhdistyksellä ei ole varsinaista toimintaa vuonna 2022. 

 
2.5. Hyväksyttiin, että kannatusyhdistyksellä ei ole varsinaista toimintaa vuonna 2022, eikä näin 

toimintaohjelmaa eikä tulo- ja menoarviota.  
 

2.6. Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita. Tilin- ja toiminnantarkastajille maksetaan 
palkkio kohtuullista laskua vastaan. 

 
2.7. Todettiin, että kannatusyhdistyksen hallitus on sama kuin liiton hallitus. Liiton hallituksen jäseniksi 

kolmivuotiskaudelle 2022–2024 valittiin kaksi eniten ääniä saanutta Valtteri Gundersby (277 
ääntä) ja Carina Nyholm (173 ääntä).  
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/dc279262-84f3-4979-8234-4bfa180c80c1

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYS RY               Syyskokouksen pöytäkirja  
Helsinki  21.11.2021 

2 

 

2.8. Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022 valittiin Juhani Loukusa (KHT-yhteisö Nexia Oy) ja 
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Nexia Oy. Toiminnantarkastajaksi valittiin Håkan Wahlman sekä 
varatoiminnantarkastajaksi Anu Iivanainen. 

 
3. Ei muita asioita. 

 
4. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.02. 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tapani Peltonen   Katri Klinga 
 puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
 
 
  

Sanna Ruotsalainen   Satu Myllykangas 
 
 
 
 
 
 
 
ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET: 
Kokouskutsu ja työjärjestys 
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