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SUOMEN RATSASTAJAINLIITON KANNATUSYHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 24.4.2022 

 

 
Aika: Sunnuntai 24.4.2022 kello 11.30  

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. 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  
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1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen  

Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Marjukka Manninen avasi kokouksen klo 10.30. Kokouksen 

työjärjestys ja esityslista hyväksyttiin. 

 

2. Sääntömääräiset asiat 

2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri 

Kaija Borup valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi kutsuttiin Kaisa Kähö. 

 

2.2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa  

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aisa Aarnio-Wihuri ja Kirsi Siivonen.  

 

2.3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2.4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää vuosikertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja 

liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien lausunto  

Toiminnanjohtaja Jukka Koivisto esitteli SRL:n kannatusyhdistyksen vuoden 2021 tilinpäätöksen ja 

tilintarkastuskertomuksen (KHT Juhani Loukusa, Nexia Oy). Toiminnantarkastaja Håkan Wahlman antoi 

lausuntonsa ja esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

2.5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja 

muille tilivelvollisille 

Kevätkokouksen edustajat vahvistivat tilinpäätöksen sekä myönsivät vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 

muille tilivelvollisille. 

 

2.6. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen vuosikertomus tai tilinpäätös antaa aihetta 

Hyväksyttiin tilikauden alijäämän siirtäminen Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -tilille. 

 

3. Muut asiat 

Muita asioita ei ollut.  

 

4. Kokouksen päättäminen 

Kokouksen puheenjohtaja Borup päätti kokouksen klo 11.38. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
 
Kaija Borup    Kaisa Kähö 
puheenjohtaja    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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