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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON VARSINAINEN SYYSKOKOUS 
 
Aika 21.11.2021 klo 11.00 
 
Paikka Etäkokous / SRL:n toimisto, Valimotie 10, Helsinki 
 
Läsnä Edustettuna oli 109 jäsenseuraa, joiden äänimäärä oli yhteensä 391. Yhteisöjäseniä oli 28, 

joiden äänimäärä yhteensä oli 28. Ääniä oli yhteensä 419.  
 
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 2022 
4.6. Päätetään jäsen- ja mahdollisten liittymismaksujen suuruudesta sekä toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta vuodelle 2022 
4.7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan 
4.8. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt 
4.9. Valitaan kurinpitolautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten sijaan 
4.10. Yleisten kilpailusääntöjen (KS 1) vahvistaminen 

5. Liiton toimintasääntöjen muuttaminen 
6. Muut asiat  
7. Kokouksen päättäminen 

  
 
 
1. SRL:n puheenjohtaja Marjukka Manninen avasi kokouksen klo 11.04. Hän toivotti kokousväen 

tervetulleeksi ja totesi, että poikkeusajoista huolimatta lajillamme on ollut kysyntää ratsastuskouluissa 
ja kilpailutoimintaa on pystytty järjestämään ilahduttavasti. Olemme saaneet julkisuudessa 
positiivistakin näkyvyyttä ja koronaleviämisiltä on vältytty. Hevosten hyvinvointikeskustelu on hyvä 
asia. Urheilullisesti on ollut hieno vuosi, vaikka Tokion olympialaisissa ei täydellistä onnistumista saatu, 
mutta hyviä esityksiä nähtiin jatkossa. Pariisin olympialaisiin vuonna 2024 tähdätään koulu-, para- ja 
kenttäjoukkueilla, myös esteratsastuksessa kilpaillaan paikoista. Sosiaalinen media antaa ratsastukselle 
mahdollisuuden näkyä positiivisesti, mutta myös nurjaa puolta seurataan. Liiton vastuullisuusohjelma 
on tärkeä ja toimii oppikirjana, sillä jokaisen on syytä ymmärtää vastuunsa hevosalan edustajana muita 
kohdatessaan. Käytöstavat ja vuorovaikutus muiden kanssa kannattavat. 
 
Hyväksyttiin työjärjestys ja esityslista. 
 

2. Ansiomerkit ja muut palkitsemiset 
Myönnettiin kultainen ansiomerkki Liisa Harmolle, Heikki Heiskaselle ja Marjaana Tengmanille liiton 
hallituksen esityksestä.  
 

3. Hallituksen selonteot vuosikokouksen edustajille 
Kuultiin toiminnanjohtaja Jukka Koiviston lyhyt puheenvuoro vuodesta 2021. Hän kertoi, että vuosi on 
ollut haastava koronapandemian vuoksi. Ennusteet toipumisesta olivat jo optimistisia, mutta 
kärsivällisyyttä tarvitaan edelleen. Koivisto oli tyytyväinen vastuullisuusohjelman valmistumisesta.  
 
Hallituksen jäsen Terhi Koipijärvi ja tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen esittelivät liiton 
vastuullisuusohjelmaa, jonka he kertoivat olevan ensimmäinen hevosalalla koko maailmassa. Sen neljä 
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pääteemaa ovat osana luontoa, hevosen rinnalla, arvokas yhteisö ja tapamme toimia. Ohjelma 
noudattelee useita kotimaisia ja kansainvälisiä sitoumuksia ja se julkaistaan pian liiton nettisivuilla. 
 
Toiminnanjohtaja Koivisto suoritti nimenhuudon ja totesi paikallaolijat. Äänestysjärjestelmän käyttöä 
ohjeistettiin ja järjestelmää testattiin hevosten suosikkiväreistä äänestämällä.  
 

4. Sääntömääräiset asiat 
 

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

4.2. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Ruotsalainen ja Satu Myllykangas, ääntenlaskijoiksi Kirsi 
Siivonen ja Marja Nuuttila. 
 

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. Testattiin yhteyksiä ja koeäänestettiin uudestaan. Vahvistettiin ääniluettelo. Kokouksessa oli 
edustettuna 109 jäsenseuraa, joilla oli yhteensä 391 ääntä sekä 28 yhteisöjäsentä, joilla oli yhteensä 
28 ääntä. Kokonaisäänimäärä oli näin 419 ääntä.  
 
Edustaja Kenneth Wrede toivoi koeäänestystulosten julkaisemista ja näin tehtiin. Suosituin hevosen 
väri oli molemmissa äänestyksissä ruunikko.  
 

4.5. Toiminnanjohtaja Koivisto kävi läpi esitystä liiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022. Vuoden 
teemana on Vastuullisesti yhdessä. Toimintasuunnitelma on nyt jaettu kahteen osaan, joista toinen 
on suunnitelma ja toinen on liite, joka kuvaa vuotuista toimintaa.  
 
Koivisto kertoi liiton jatkavan ensi vuonna toipumisen tiellä kahden poikkeuksellisen koronavuoden 
jälkeen. Niiden aikana muun muassa jäsenmäärä, kilpailumaksut ja yhteistyösopimukset ovat olleet 
haastavia. Positiivisia asioita on odotettavissa ensi vuodelle, kuten mahdollisuus palata 
henkilöstökuluissa normaaliin, Hippos-lehden kustannuksia säästävät uudelleenjärjestelyt, kokous- ja 
neuvottelukulujen pysyvä pienentyminen ja tapahtumien ja kilpailuiden striimaustoiminnan 
kehittyminen.  
 
Kokousedustajien puheenvuoroissa kysyttiin tämän vuoden tulosennusteesta, jonka 
toiminnanjohtaja arvioi olevan lähellä nollatulosta tai lievästi positiivinen. Kunniajäsen Tom Gordin 
ehdotti liiton strategiseksi tavoitteeksi edustajien saamisen FEI:n komiteoihin. Hän ehdotti myös, että 
lajiseminaareissa esitetään vuoden 2022 lajikohtaiset suunnitelmat ja budjetit. Molemmat 
ehdotukset saivat kannatusta. Kannatusta sai myös Gordinin ehdotus seurojen taloudellisesta tuesta 
kilpailujen järjestämisessä. Tuki kerättäisiin kaupallisilta kilpailunjärjestäjiltä järjestelymaksuna. 
Kunniajäsen Jukka-Pekka Leskisen aloitteesta keskusteltiin reiningin poistumisesta FEI:n jäsenlajeista 
ja sen vaikutuksista liiton toimintaan. Toiminnanjohtaja lupasi ottaa puheenvuorojen ehdotukset 
huomioon tulevissa valmisteluissa.  
 
Koivisto esitteli talousarvion vuodelle 2022. Liiton noin 3,2 miljoonan euron suuruinen budjetti 
vuodelle 2022 on noin 10 000 euroa alijäämäinen. Jäsenmaksut ja muut maksut pysyvät ennallaan.  
 
Epävarmuutta pidemmälle tulevaisuuteen tuovat poikkeusvuosista toipuminen ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön kautta haettavien veikkausvoittovarojen muutokset. 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/fa083d84-e1e1-4d34-a916-1c7ebeedefa7

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

www.vismasign.com



SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY  Syyskokouksen pöytäkirja 
Helsinki  21.11.2021 

3 

 

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 2022. Vahvistetut toimintasuunnitelma ja 
talousarvio ovat alkuperäispöytäkirjan liitteinä. 
 

4.7. Syyskokouksen henkilövaaleissa liiton hallitukseen valittiin kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle 
kolmivuotiskaudelle.  
 
Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Kari Kallonen ja Carina Nyholm. Nyholm oli käytettävissä 
uudelleenvalintaan.  
 
Hallituksen jäseniksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä: 

 
o Sonja Danielsson 
o Carina Nyholm 
o Essi Lumme 
o Soile Lappalainen 
o Valtteri Gundersby 
o Ben Simonsén 
o Hanna-Maria Korpi 

 
Ehdokkaat esittäytyivät. Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Satu Väihkönen esitti vaalivaliokunnan 
lausunnon. Hän totesi, että hakijoita oli ilahduttavan paljon ja kaikilla on hyvät mahdollisuudet 
vaikuttaa hevosalaan, vaikka eivät nyt tulisikaan valituiksi.  
 
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskennan ajaksi.  
 
Hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle 2022–2024 valittiin kaksi eniten ääniä saanutta Valtteri 
Gundersby (277 ääntä) ja Carina Nyholm (173 ääntä).  
 
Sonja Danielsson sai vaalissa 153 ääntä, Ben Simonsén 94 ääntä, Soile Lappalainen 46 ääntä, 
Hanna-Maria Korpi 25 ääntä ja Essi Lumme 6 ääntä. 
 

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

4.9. Kurinpitolautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Tarja Wist ja jäseneksi Johanna Rasmus. 
 

4.10. Käsiteltiin yleisten kilpailusääntöjen (KS I) muutokset. Sääntövaliokunnan puheenjohtaja Ulla 
Nurmi esitteli tärkeimmät sääntöuudistukset. Eettiseen säännöstöön on lisätty toimihenkilöitä 
koskeva osuus. Keskustelua herätti hevosen raajojen karvojen ajelu, jonka käännöstä FEI:n 
säännöistä toivottiin vielä tarkistettavaksi. Hyväksyttiin kilpailusääntöjen yleinen osa kokouksessa 
esitellyssä muodossa sillä varauksella, että kirjausta karvojen ajelusta voidaan vielä täsmentää 
tarvittaessa. 
 

5. Liiton toimintasääntöjen muuttaminen 
Liiton toimintasääntöihin hyväksyttiin muutokset etäkokousten järjestämisestä (2. käsittely), 
urheiluyhteisön yhteisiin kurinpitomääräyksiin sitoutumisesta (1. käsittely) sekä kurinpitolautakunnan 
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kokoonpanosta (1. käsittely). Toimintasääntöjen muutos edellyttää asian hyväksymistä kahdessa 
liittokokouksessa. Muutosesitykset ovat alkuperäispöytäkirjan liitteinä.  
 

6. Muita asioita ei ollut 
 

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 Tapani Peltonen   Katri Klinga 
 puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 

 
 

 
 

 Sanna Ruotsalainen   Satu Myllykangas 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET: 
 

1. Luettelo edustetuista jäsenistä 
2. Kokouskutsu ja työjärjestys 
3. Sähköpostitustosite 
4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022 
5. Äänestystulokset 
6. KS1 ja eettinen säännöstö muutokset 2022 
7. Muutosesitykset toimintasääntöihin 
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