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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KEVÄTKOKOUS 24.4.2022
Aika:

Sunnuntai 24.4.2022 kello 10.00

Paikka:

Kangasala-talo, Valtuustosali, Kuohuharjuntie 6, Kangasala/ Teams -etäkokous

Läsnä:

Edustettuna oli 33 jäsenseuraa ja 11 yhteisöjäsentä. Kokoukseen osallistui yhteensä 44
henkilöä kokouspaikalla tai etäyhteydellä.

Asialista:
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
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1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen
Suomen Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen avasi sääntömääräisen
kevätkokouksen klo 10.05. Hän toivotti kokousedustajat tervetulleiksi sekä Kangasala-talolla että
etäyhteyden päässä. Kokouksen aluksi Manninen teki katsauksen Ratsastajainliiton ja ratsastuksen vuoteen
2021. Toiminnanjohtaja Jukka Koivisto totesi kokouksessa läsnä olevat nimenhuudossa ja suoritettiin
koeäänestys sähköisellä järjestelmällä. Kokouksen työjärjestys ja esityslista hyväksyttiin.

2. Ansiomerkit ja palkitsemiset
SRL:n hallitus esitti kultaisia ansiomerkkejä myönnettäväksi viidelle ansioituneelle vapaaehtoiselle.
Kevätkokous myönsi kultaiset ansiomerkit Eva Sandbäck-Pajunojalle, Antero Saljalle, Mila Munsterhjelmille,
Marja Nuuttilalle ja Markus Backlundille.
Kevätkokouksessa jaettiin myös kunniapalkinto Ukrainan sodan jalkoihin jääneiden hevosten auttamiseksi
tehdystä työstä. Ukrainian Equestrian Federation Charity Foundation muisti Jukka-Pekka Leskistä hänen
tekemän merkittävän lahjoituksen johdosta. Aisa Aarnio-Wihuri luovutti säätiön kunniakirjan ja loimen
kokouksessa Leskiselle. Samassa yhteydessä puheenjohtaja Manninen kiitti myös Aisa Aarnio-Wihuria
hänen panoksestaan avustustyössä Ukrainan hevosten hyväksi.

3. Hallituksen selonteot kevätkokouksen edustajille
Puheenjohtaja Mannisen katsaus kuluneeseen vuoteen kuultiin kokouksen alussa. Hallituksen selonteossa
siirryttiin tarkastelemaan Ratsastajainliiton toimintaa talouden ja tilinpäätöksen näkökulmasta
toiminnanjohtaja Jukka Koiviston esittelemänä.
Tuloslaskelma osoitti vuodelle 2021 ylijäämää 144 819,66 €. Hyvä tulos perustui muun muassa
henkilöstökulujen vakiintumiseen edellisen vuoden tasolle, Hippos-lehden onnistuneeseen uudistukseen ja
mainosmyynnin tuloihin sekä kilpailu- ja valmennustoiminnan vilkastumiseen. Kustannussäästöjä toivat
etätoteutuksina järjestetyt koulutukset ja tapaamiset. Toisaalta kustannuksia aiheutui kilpailuiden ja
tapahtumien striimauksista, koska haluttiin varmistua lajin ja yhteiskumppanuuksien näkyvyydestä.
Ratsastajainliiton varallisuustilanne on hyvä. Taseen loppusummaa kasvatti tilikausien 2020 ja 2021
positiiviset tilikauden tulokset, joita tarvitaan puskuriksi tulevia vuosia varten. Liiton maksuvalmius on
vakaalla tasolla.

4. Sääntömääräiset asiat
4.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri
Kaija Borup valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi kutsuttiin Kaisa Kähö.

4.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aisa Aarnio-Wihuri ja Kirsi Siivonen.
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4.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Käsiteltäessä kokouksen kokoon kutsumista, Aisa Aarnio-Wihuri nosti esiin ristiriidan toimintasääntöjen ja
sähköpostilla toimitetun kokouskutsun välillä. Toiminnanjohtaja Koivisto perusteli useamman vuoden
takaista toimintatapaa, mutta totesi myös, että toimintatapaa tarkennetaan.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.4. Vahvistetaan ääniluettelo
Toiminnanjohtaja Koivisto vahvisti ääniluettelon niiltä osin, kuin osallistuminen jäi osoittamatta
ensimmäisessä nimenhuudossa. Kevätkokouksessa oli äänioikeutettuja paikalla yhteensä 44. Heistä 33
edusti jäsenseuraa (yhteensä 102 ääntä) ja 11 edusti yhteisöjäsentä (yhteensä 11 ääntä). Ääniä oli yhteensä
113. Toimintasääntöjen mukaisen äänileikkurin johdosta yhtä edustajaa kohden oli enintään 11 ääntä ja
äänimäärä oli näin yhteensä 107.

4.5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja
liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto
Tilinpäätöksen tuloslaskelma, tase ja liitetiedot esiteltiin hallituksen selonteon yhdessä. Esittelyvuorossa oli
vuoden 2021 toimintakertomus. Vuoden 2021 toiminnan pääteemana oli ”Yhdessä eteenpäin”. Myös
vuoden 2021 aikana liiton toimintaa sävytti koronapandemia ja sen edellyttämä joustava reagointi. Kaikesta
huolimatta kilpailutoimintaa päästiin toteuttamaan varsin hyvin ja etäkoulutuksista tuli rutiinia. Vuoden
aika luovuttiin fyysisestä jäsenkortista ja siirryttiin korvaavaan Jäsenhuone-palveluun.
Urheilullisesti vuoden kohokohdat olivat Ypäjän PM-kilpailut, Henri Ruosteen olympiaedustus sekä Katja
Karjalaisen ja Pia Reitin paralympiaedustukset. Liitto panosti vahvasti myös Pohjola-sarjan toteutukseen,
joka järjestettiin este- ja kouluratsastuksessa usealla eri tasolla.
Ratsastajainliiton vuotta leimasi vahvasti myös vastuullisuusohjelman laadinta. Valmis ohjelma esiteltiin
syksyllä. Vastuullisuusohjelma läpi leikkaa koko organisaation toiminnan kaikilla tasoilla ja sen
jalkauttaminen jatkuu myös vuonna 2022. Vuoden 2021 puolella tehtiin myös päätös, ettei jäsenmaksuja
koroteta vuodelle 2022.
Toiminnanjohtaja Koivisto esiteli tilintarkastuskertomuksen, jonka laati KHT Juhani Loukusa (Nexia Oy).
Toiminnantarkastajana kuluneena vuonna toimi Håkan Wahlman. Hän esitti lausuntonsa Ratsastajainliiton
hallinnon ja talouden hoitamisesta sekä esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.

4.6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
Ennen tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tarjottiin jäsenten edustajille
mahdollisuutta keskustella asiasta ja tehdä päätös ilman hallituksen jäseniä ja muita tilivelvollisia. Tälle ei
koettu tarvetta. Kevätkokouksen edustajat vahvistivat Ratsastajainliiton tilinpäätöksen ja myönsivät
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
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4.7. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta
Tilikauden ylijäämä päätettiin siirtää Edellisten tilikausien ylijäämä -tilille.

4.8. Valitaan vaalivaliokunta: puheenjohtaja ja kaksi (2) jäsentä
Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Tammela sekä jäseniksi Titta Ahola ja Riina Vihanto.

5. Kurinpitolautakunnan täydentäminen: valitaan kolme (3) jäsentä syyskokouksessa 2021 vahvistetun
kokoonpanon lisäksi
Kurinpitolautakuntaan kuuluvat Tarja Wist (pj), Hanna Hovi, Minttu Sasi ja Johanna Rasmus.
Kurinpitolautakuntaa päätettiin täydentää kolmella jäsenellä, jotka ovat Ilkka Laari, Pilvi Rientonen ja Anu
Hakanen.

6. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

7. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Borup päätti kokouksen klo 11.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kaija Borup
puheenjohtaja

Kaisa Kähö
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Aisa Aarnio-Wihuri

Kirsi Siivonen

ALKUPERÄISPÖYTÄKIRJAN LIITTEET:
1. Luettelo edustetuista jäsenistä
2. Kokouskutsu ja työjärjestys
3. Sähköpostitustosite
4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 4 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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