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Suomenratsut ry:n SYYSKOKOUS
Sunnuntaina 11. marraskuuta 2018 kello 11.00 Ratsastuskeskus Ainon kahvilan yläkerta,
Maamiehenkatu 14, 04400 Järvenpää

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.02
2. Palkitsemiset
Syyskokouksessa palkittiin:
•

•
•
•
•

Palkinnot kolmelle parhaalle R- tai P-oriille vuoden 2018 Isäoripörssissä. Palkinto
luovutetaan Minna Mäenpäälle, Suomen Hippos, joka luovuttaa palkinnot oriiden
omistajille tulosten valmistuttua. Varsanäyttelyt tuovat kasvattajille arvokasta tietoa paitsi
vanhempien jalostusarvosta, myös hevosten rakenteesta ja liikkeistä, joiden merkitys
hevosten terveyteen ja edelleen hyvinvointiin on hyvin suuri.
Saija Pihkanen, ihonhoitotuotteiden kehittäminen hevosten kesäihottuman hoitoon
Anna Kärkkäinen, SuoRan leirit, valmentaja
Turkan Ratsurinne, sosiaalipedagoginen hevostoiminta suomenhevosilla
Terhi Purola, ratsastusterapiaa suomenhevosilla

3. Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Palva
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Kielo Kestinmäki
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Honkanen ja Martti Kantola. Ko. henkilöt toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.
4. Läsnäolijoiden toteaminen
Täysjäseniä kokouksessa paikalla 9
Kannatusjäsentä 5
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
Kokouksesta oli ollut kutsu sekä Suoralla- lehdessä, että yhdistyksen verkkosivuilla ja facebookissa.
6. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
7. Ilmoitusasiat (Astutusmäärät 2018, jalostusarvostelut 2018, ranking-pisteet 2018)
Astutusmäärät ovat tämänhetkisen tilanteen valossa laskusuunnassa, ja lisäksi kirjaamattomien oriiden
käytön suosio on lisääntynyt. Kokouksessa keskusteltiin myös tilastojen haasteesta esim. oriiden
tiinehdyttämistuloksissa. Kaikki tammanomistajat eivät ilmoita luomisia ym. Suomen Hippoksen
tietokantaan. Keskusteltiin myös, että tällä hetkellä palkintotaso näyttää näyttelyissä sekä oriiden
jalostusarvosteluissa pitävän tiukkaa linjaa, I -palkintoja ei juuri jaella.
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8. Jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2019
Nykyiset: 30 € seniori, 15 € juniori, perhejäsenmaksu 15 € sen. / 10 € jun.
300 € ainaisjäsen (yritys, yhteisö) (+SRL:n osuus täysjäsenille)
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.
9. Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioiden päättäminen
Ei olla maksettu lainkaan, eikä makseta edelleenkään vuonna 2019.
10. Vuoden 2019 toimintasuunnitelmaehdotuksen käsittely
5-8.9.2019 Suomenratsujen kuninkaalliset Ypäjällä. Lisätään toimintasuunnitelmaan.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muilta osin.
11. Vuoden 2019 talousarvioehdotus hyväksyttiin.
12. Hallituksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
Erovuorossa Kirsti Palva, tilalle valittiin Kielo Kestinmäki
13. Jäsenten valinta hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudelle 2019-2020
Erovuorossa: Kielo Kestinmäki, Martti Kantola, Sini Vaittinen, Anita Hekali
Tilalle valittiin seuraavalle 2-vuotiskaudelle: Kirsti Palva, Martti Kantola, Satu Turkka, Anita Hekali
14. Kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2019
Entiset: Päivi Laine (Mari Luukkonen) ja Essi Lahtinen (Vuokko Puurula)
Jatketaan samoilla henkilöillä myös 2019.
15. Muut asiat
Hevosopisto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Thomas Stenius sekä Hevosopiston toimitusjohtaja/rehtori
Pauliina Mansikkamäki kertovat Hevosopiston tilanteesta.
Suomenratsut ry oli lähestynyt Hevosopiston hallitusta avoimella kirjeellä ja ilmaissut huolensa
suomenhevosen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Pauliina Mansikkamäki esitteli Hevosopiston tilannetta ja
historiaa. Mansikkamäki korosti, että Hevosopisto toimii ainoastaan urheilun ja opetuksen saralla sekä saa
rahoituksensa näistä, vastuu suomenhevosen jalostustyöstä olisi enemmänkin Luonnonvarakeskuksen
vastuulla. Koko hevosmäärää opistolla on pienennetty ja yritetty sopeuttaa tarvetta vastaavaksi.
Suomenhevosen suhteen opistolla ei ole suunnitelmaa, vaan tarvetta pohditaan hevosyksilökohtaisesti.
Kokousväki peräänkuulutti suomenhevosen arvostusta sekä suurta roolia Hevosopiston tapahtumissa.
Lisäksi hämmennystä herätti ajatukset, että toisaalta tarvitaan opiskelijoille suomenhevosta suurempaa
kapasiteettia omaavia puoliveriratsuja, mutta toisaalta taas pitkälle koulutettuja ja suuren kapasiteetin
omaavia suomenhevosratsuja myydään opistolta.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Kirsti Palva päätti kokouksen 12.46.
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