
 

 

Suomen Ratsastajainliiton kevätkokous 24.4.2022 
 

Ratsastajainliiton kevätkokous järjestetään hybridikokouksena sunnuntaina 24.4.2022 klo 10.00 

alkaen Kangasala-talolla (Kuohunharjuntie 6, Kangasala). Kokoukseen ilmoittautumisen 

yhteydessä voit valita, osallistutko kokoukseen paikan päällä vai Teams-etäyhteydellä. Lisätietoja 

kokouksesta julkaistaan liiton verkkosivuilla osoitteessa www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/. 

Kokoukseen osallistuvia henkilöitä pyydetään huomioimaan seuraavat erityisjärjestelyt: 

- Jäsenten ääni- ja puheoikeutta käyttäviltä edustajilta vaaditaan ennakkoilmoittautuminen 

kokoukseen viimeistään perjantaina 22.4. klo 13.00. Ilmoittautumisohjeet ja -linkki on 

toimitettu sähköpostilla seurojen puheenjohtajille, jäsensihteereille sekä -talleille ja muille 

yhteisöjäsenille. 

  

- Etäosallistumisen valinneille ääni- tai puheoikeutetuille edustajille lähetetään sähköpostilla 

Teams-kutsu kokoukseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

 

- Mahdolliset äänestykset suoritetaan vain sähköisesti, ja äänestyskutsut lähetetään 

osallistujien sähköpostiosoitteisiin. Suosittelemme oman laitteen käyttöä äänestyksissä 

(esim. tietokone, älypuhelin tai tabletti), jotta pääsy omaan sähköpostiin on turvallista ja 

jouhevaa. 

  

- Kaikki ilman äänivaltaa osallistuvat henkilöjäsenet voivat seurata kokousta suorana 

lähetyksenä ilman ennakkoilmoittautumista. Linkki lähetykseen julkaistaan liiton 

verkkosivuilla ja muissa kanavissa ennen kokousta. 

- Ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmatilanteissa pyydetään ottamaan yhteyttä Sari 

Siltalaan (09 2294 5249, sari.siltala@ratsastus.fi) 

Kevätkokouksen hyväksymät lopulliset materiaalit julkaistaan kokouksen jälkeen liiton 

verkkosivuilla. 

Tervetuloa mukaan!  

Helsingissä 7.4.2022 

 

Jukka Koivisto 

toiminnanjohtaja 

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


 

  

  

 

 

KOKOUSKUTSU  

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY:N KEVÄTKOKOUS 24.4.2022  

  

Suomen Ratsastajainliitto ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen ja Suomen Ratsastajainliiton 

Kannatusyhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen.  

Aika: Sunnuntai 24.4.2022 klo 10.00  

Paikka: Kangasala-talo, Kuohunharjuntie 6, Kangasala  

  

Ratsastajainliiton kevätkokouksen asialistalla:   

• Sääntömääräiset asiat  

  

• Kurinpitolautakunnan täydentäminen  

 

 

 

 

 

 

Lämpimästi tervetuloa!   

Suomen Ratsastajainliitto ry 

  Hallitus  

  

  

Liitteet: Valtakirja ja esityslistat   

Jakelu: Varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet  

  



 

 

 

 

 

 

 

ESITYSLISTA  

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 24.4.2022  

  

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 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. Kurinpitolautakunnan täydentäminen: valitaan kolme (3) jäsentä syyskokouksessa 
2021 vahvistetun kokoonpanon lisäksi. 
”Kurinpitolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä, joista 
puheenjohtajalla ja vähintään kolmella jäsenellä tulee olla oikeustieteellinen 
loppututkinto. Kaikilla jäsenillä tulee olla laaja sääntötuntemus ja kokemus 
hevosurheilusta.” 
 

6. Muut asiat   

7. Kokouksen päättäminen  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

 

ESITYSLISTA  

SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 24.4.2022  

  

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 24.4.2022  

  

VALTAKIRJA  
  

Valtuutamme  

  

  

 

edustajan nimi 

 

  

edustettava seura/talli/yhteisöjäsen 

  

käyttämään puhe- ja äänivaltaamme Suomen Ratsastajainliitto ry:n kevätkokouksessa 24.4.2022. 

        

  

__________________      ___/___ 2022  

Paikka ja aika  

  

  _____________________________________________________________________  

virallinen allekirjoitus ja nimenselvennys  


