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SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE 
 
Hyvät Ravinaiset 
 
Suomi 100-vuotta ja Suomen hevonen 110-vuotta juhlavuosi on edennyt yli puolenvälin.  
Olemme saaneet vuodelle 2017 kuninkaalliset Saaga S:n ja Köppisen. 
 
Syksy on tulollaan ja on aika kutsua Teidät viettämään SRNL:n syyspäivää Tampereelle  
lauantaina 25.11.2017. 
 
Alkuvuonna tapahtunutta 
 
Kevätpäivät ja vuosikokous toteutettiin Pohjanmaan ravinaisten emännöiminä Kalajoella Lokki-
linnassa 8.-9.4.2017. Pohjanmaan ravinaiset olivat järjestäneet onnistuneet kevätpäivät. Lauan-
taina kisasimme hiekkasärkkien kuntopolulla ja ratkoimme rasteilla vastauksia kysymyksiin sekä 
saimme tutustua naurujoogaan. Ilta kului hyvän ruuan, leikkimielisten kilpailujen ja karaoken 
merkeissä. 
 
Vuosikokous arpajaisineen pidettiin sunnuntaina Lokkilinnassa. 
 
Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien järjestäjiksi ovat lupautuneet Kauhavan ravinaiset ry. 
 
Kuninkuusraveissa Vermossa palkittiin vuoden 2017 suosikkiohjastajaksi Emma Väre en-
simmäisenä naisohjastajana 45 vuoteen. Toivomme Emmalle hyvää menestystä jatkossakin. 
 
SRNL ry:n SM -ajo ajettiin Lahdessa 3.9.2017. 
Voiton vei Sanna Riikonen Pohjois-Karjalan ravinaisista 33 pisteellä. Toiseksi sijoittui Saara 
Sihvonen Killerin Ravinaisista pistein 31 ja kolmanneksi Minna Rampa Satakunnan Ravinaisista 
pistein 30. 
 
SRNL ry:n hallitus on hyväksynyt 9.9.2017 liiton uudeksi jäseneksi Muhoksen Ravinaiset ry:n. 
Ko yhdistys on perustettu 1972 ja jäseniä on 130. 
 
 
Liiton syyspäivä ja syyskokous lauantaina 25.11.2017 
 
Syyspäivä aloitetaan lounaalla klo 12.00 Tampereen teatterin lämpiösssä (Keskustori). Kulku 
teatterin ovesta sisään. Vaatteet jätetään narikkaan ja mennään toiseen kerrokseen. 
Ruokana kananrintaa lisukkeineen (L ja GL). 
 
Kokous pidetään samassa paikassa klo 13.00. 
 
Kokouksessa järjestetään liiton arpajaiset, joihin toivotaan yhdistyksiltä arpajaispalkintoja. 
 



 
 

Kokouksen jälkeen nautimme kulttuurista Tampereen teatterissa. 
 
Teatteriesityksenä; 
 
Cats; fantastinen suurmusikaali alkaa klo.14.30. Suurin osa paikoistamme on parvella, joka on 
samassa kerroksessa ruokailu - ja kokouspaikan kanssa. 
 
Syyspäiväpaketin hinta on 80 € sisältäen kokouksen, lounaan sekä teatterin. Pelkkä kokous 
ja lounas 20 euroa. 
 
Koska teatteriliput täytyy lunastaa hyvissä ajoin, kuukautta ennen, niin pyydämme sitovat il-
moittautumiset 15.10.2017 mennessä Eila Lehtovaaralle puh.0400-713645 tai sähköpostilla 
eila.lehtovaara@windowslive.com. Myös mahdolliset pelkät lounaat ilmoitetaan etukäteen Eilal-
le. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa erikoisruokavaliot. 
 
Syyspäiväpaketin maksut pyydämme suorittamaan yhdistyksen tilille FI 81 1173 3000 6663 
40 ehdottomasti 15.10.2017 mennessä. Käyttäkää viitenumeroa 6088, jolloin säästämme 
pankin kuluissa.  
 
Syyskokousmateriaali on ohessa liitteenä näin sähköpostitse jäsenyhdistysten puheenjohtajil-
le ja sihteereille tiedotettavaksi edelleen jäsenistölleen. Materiaali löytyy myös liiton nettisivus-
tolta www.srnl.fi 
 
Jos teillä on asioita, joita haluatte hallituksen käsiteltäväksi, niin ottakaahan yhteyttä hallituksen 
jäseniin.  Voimme pitää tarvittaessa myös sähköpostin sekä puhelimien avulla yhteyksiä, jolloin 
säästetään huomattavasti aikaa sekä rahaa. 
 
 
 
Yhteistyöterveisin 
 
 Suomen Ravinaisten Liitto ry:n puolesta 
 
 Eija Toivonen  Sanna-Maija Kokki 
 Eija Toivonen Sanna-Maija Kokki 
                   puheenjohtaja sihteeri 
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
 
Aika: Lauantaina 25. päivänä marraskuuta 2017 klo 13.00 

Paikka: Tampereen teatterin lämpiö 
 

1. Kokouksen avaus 
 

2. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
 

3. Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus 
 

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

6. Ääntenlaskijoiden valinta 
 

7. Esityslistan hyväksyminen 
 

8. Toimintasuunnitelma 2018 
 

9. Jäsenmaksun suuruus 2018 
 

10. Hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkiot vuonna 2018 
 

11. Talousarvio 2018 
 

12. Hallituksen jäsenten valinta 2018 
 

Erovuorossa ovat Elvi Kalliomäki, Riitta Kangasmäki ja Jaana Mäntylä. 
 

13.  Hallituksen puheenjohtajan valinta 2018 
 

14. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta 2018 
 

15. Toiminnantarkastajien valinta 2018 
 
16.  Edustajien valinta Suomen Hippos ry:n yleisiin kokouksiin 
 

        17. Liiton ilmoituslehti 
 
        18. Hallituksen ilmoitusasiat 

 
19. Muut esille tulevat asiat  
    
20. Kokouksen päättäminen 



 
 

TALOUSARVIO VUODELLE 2018 
     
 
 
       
            2017  2018 
 
Varsinaisen toiminnan tuotot                             €   € 
Kevätpäivät/syyspäivä    8 000,00  8 100,00 
Liikevaihto    8 000,00  8 100,00 
 
Muut tuotot 
Jäsenmaksut   1 050,00  1 120,00 
Arpajaiset       370,00                            380,00 
Yhteensä                                                              1 420,00  1 500,00  
 
Kulut 
Kevätpäivät/syyspäivä   7 500,00  7 500,00 
  
Hallitus    1 300,00  1 200,00  
Palkinnot, lahjat, kukat      530,00     530,00 
Posti/internet      100,00                            100,00  
Edustus                                                                    120,00          110,00 
Jäsenmaksu /Suomen Hippos     100,00     100,00       
Yhteensä                      9 650,00                     9 540,00   
 
Liiketappio /voitto   - 230,00                          60,00   
 
Rahoitustuotot ja -kulut 
Korkotulot        50,00                                50,00    
Pankin kulut                                                            110,00                            110,00   
 
 
Tilikauden tulos                                                 -  290,00         0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
TOIMINTASUUNNITELMA 2018 
 
1.  Varsinainen toiminta 
 
1.1 Kokoukset ja järjestötoiminta 
 
           SRNL:n kaksipäiväiset kevätpäivät järjestetään maalis-huhtikuussa 2018. 
           Sunnuntain ohjelmaan sisältyy liiton vuosikokous. 
 
 Liiton syyskokous pidetään syyspäivän merkeissä marraskuun 2018 aikana.  
 Päivän yhteyteen järjestetään jokin kulttuuritapahtuma. 
  
 Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan myös eri suurravien 
 yhteydessä sekä pitää sähköpostikokouksia.  
 
 Liiton edustajat osallistuvat Suomen Hippos ry:n valtuuskunnan kokouksiin sekä 
 yleisiin kokouksiin.  
  
1.2 Hallinto 
  
 Suomen Ravinaisten Liitto ry:tä johtaa 9 henkilön muodostama hallitus, jossa 
 vuosittain on erovuorossa kolme jäsentä. Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
 valitaan vuosittain.  
 
 Liiton syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden hallituskokoonpano.  
 
2.  Kilpailutoiminta 
 
2.1 SM - ravit   
 
 Vuonna 2018 järjestetään SM-ravit. SM-ravien voittajalle pyritään järjestämään tilaisuus  
           ajaa kansainvälisessä lähdössä. SM-ravien paikka ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
 SM -ravien kilpailulähdöt järjestetään kahtena lähtönä, lähdöt suomenhevosille ja  
 lämminverisille tai vaihtoehtoisesti kahtena lämminverilähtönä. 
 
           Käytännöstä saatujen kokemusten mukaan pyritään siihen, että kilpailijat hankkivat  
           jatkossa ajettavansa mahdollisuuksien mukaan itse.  
 
 SM-ajon säännöissä on, että ohjastaja tulee ilmoittaa päivää ennen ilmoittautumispäivää 
          ajon järjestävälle radalle. Käytännöstä saadun kokemuksen mukaan ohjastajan  
          ilmoittaminen aikaisemmin (esim.1-2 viikkoa ennen) on parempi ratkaisu. Pyritään  
          siihen, että järjestävä rata julkaisee ohjastajat nettisivullaan, josta hevosen omistajat  
          voivat heidät löytää. Asiasta tulee mainita kutsuliitteessä. Perusteena asialle on lisäksi  
          se, että hevosta nettiin ilmoittaessa tulee olla kuski valittuna. 
 
 
 
 



 
 

 
3. Tiedotustoiminta 
 
3.1 Sähköposti ja www-sivut 
 Liiton jäsenyhdistyksille tiedotetaan sähköpostitse lähetettävällä jäsenkirjeellä 
 vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä SRNL ry:n nettisivuston avulla  
 ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista.   
           Osoite on www.srnl.fi. 
 
3.2 Ilmoituslehti 
 Liiton ilmoitus- ja tiedotuslehtenä pidetään tarvittaessa kaksi kertaa viikossa ilmestyvää  
 Hevosurheilu-lehteä.  
 
 Ilmoitukset on kuitenkin päätetty hoitaa pääsääntöisesti sähköisesti sähköposteilla ja 
           liiton nettisivuilla. 
  
 Tarvittaessa myös liiton puheenjohtaja lähettää omia tiedotteitaan. 
 
4.  Liiton talous 
 
4.1 Jäsenmaksu 
 Liiton jäsenmaksu esitetään pidettäväksi entisen suuruisena (70 €).  
 
 SM-ravien järjestämiseen anotaan palkintotukea uudelta toimijalta. 
 
 Syyskokouksen yhteydessä järjestetään liiton arpajaiset. 
 
5. Muu toiminta 
 

        Pyritään lisäämään vuorovaikutteista toimintaa SRNL:n jäsenyhdistysten kanssa 
 mm. internetin avulla.   
          Tulevaisuudessa pyritään kohottamaan ravinaisten myönteistä julkisuuskuvaa 

tiedotustoimintaa lisäämällä. Pyydetään yhdistyksiä laatimaan omasta jäsenyhdistykses-
tä toimintakertomus liiton nettisivustolle, kuviakin voi laittaa. 
Julkisuuskuvan kohottamiseksi jatketaan toimintaa edelleen Suomen Hevosenomistajain 
Keskusliitto ry:n kanssa. 
 

5.1 Vuoden Ravinaisen valinta 
 Valitaan vuoden 2018 ravinainen ja hänet palkitaan Liiton Syyspäivän yhteydessä tai  
           vaihtoehtoisesti esim. ravien yhteydessä saadaksemme lisää näkyvyyttä. 
 
5.2 Suosikkiohjastajan valinta 
 Valitaan vuoden 2018 suosikkiohjastaja, hänet palkitaan kuninkuusravien 2018  
 yhteydessä Rovaniemellä. 

http://www.srnl.fi/
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