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Yhdistyksen sääntömääräinen kokous pidettiin Tampereen Hevoset -tapahtuman ohessa 10.4.2022. 

Kokouksessa suunniteltiin tulevia ja nostettiin esille seuraavia asioita. 

PRE- HEVOSET SUOMESSA 

Ilmeni, että Hippoksessa kirjoilla olevien PRE-hevosten määrä on hieman harhaanjohtava. Tätä 

kirjoittaessani pura razoja on Hippoksen mukaan 248 kpl (H-rekisterissä 217 kpl ja R-rekisterissä 31 

kpl). Hevosten tietoja tarkastellessa huomaa, että mukana on paljon jo kuolleita hevosia, mukaan 

lukien oma ruunani. 

Hevosen menehtymisestä tiedottamisessa on monia käytäntöjä: 

1. tallinpitäjä ilmoittaa 
2. teurastamo ilmoittaa 
3. eläinlääkäri ilmoittaa 
4. omistaja tekee ilmoituksen ”Oma Talli” -liittymässä 
5. omistaja lähettää viestin Hippokseen 

 

Hevosen omistaja ei välttämättä tiedä, kuka ilmoituksen tekee. Itsekin oletin, että sen teki 

tallinomistaja, joka on eläinlääkäri. 

PRE-hevosten osalta tulemme kehottamaan jäseniämme sekä muita, joilla on aiemmin ollut PRE, 

tarkistamaan onko hevosten kuolema ilmoitettu asianmukaisesti Hippokseen.  

JALOSTUSNÄYTTÖ 2022 

Olemme olleet yhteydessä LGAncceen ja ehdotimme, että 2021 peruuntunut jalostusnäyttö 

pidettäisiin Suomessa kesäaikana tänä vuonna. LGAncce piti ideaa hyvänä, mutta odotamme 

edelleen tietoa ajankohdasta. Mahdollisesti näyttö voitaisiin järjestää tapahtumassa, jossa olisi 

muutakin ohjelmaa, kuten kouluratsastuskilpailut. 

BAROKKIMESTARUUDET 

Viime vuoden Barokkimestaruuskisojen jälkeen päätimme, että emme enää osallistu yhdistyksenä 

näihin kisoihin. Tähän on muutama syy. Useat PRE-ratsukot kisasivat Ypäjällä samana viikonloppuna 

kuin mestaruus järjestettiin, mutta jättivät barokkimestaruuden väliin varsin hyvästä syystä: 

osallistuminen kisojen vaikeampiin luokkiin oli etusijalla. Barokkimestaruudessa ratsastettu ohjelma 

ei myöskään ole paras mahdollinen PRE -ratsukoille.   

Tästä syystä päätimmekin, että jatkossa mietitään toisenlainen tapa ratkaista vuoden PRE-mestari; 

esimerkiksi vuoden kaikkien kilpailujen kokonaismenestyksen perusteella. Se ei tietenkään estä 

järjestämästä myös rodun omia kisoja. 

SICAB 2022 

Todellakin menemme       

JÄSENET ja JÄSENYYS 

Usein esitetty kysymys on, mitä hyötyä on yhdistyksen jäsenyydestä. Se on hyvä kysymys. Lähestyisin 

asiaa toiselta kantilta. Ensin muutama fakta. Yhdistystoimintaa tehdään ilman korvausta, 

talkoohengessä. Silti siitä tulee kuluja. Yhdistyksemme tavoite on lisätä rodun tunnettuutta ja 
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laadukkaiden PRE-hevosten määrää Suomessa, mikä on kaikkien etu; me kaikki teemme tämän 

rakkaudesta rotuun. Tämä edellyttää, että tiedotamme PRE-hevosiin liittyvistä asioista ihmisille sekä 

autamme heitä, jotta he onnistuisivat löytämään paperillisen, terveen, itselleen sopivan PRE-

hevosen.  Paperiasiat, jalostukseen liittyvät toimenpiteet, varsojen rekisteröinti ja jalostusnäytöt 

ovat tärkeitä asioita, kun kyseessä on puhdasveristen hevosten jalostaminen. Lisäksi esimerkiksi 

nettisivut, messut, kisat ja jalostusnäytöt tuovat yhdistykselle kuluja. 

Jäsenistä, jotka ovat kenties itse saaneet tukea, maksaneet jäsenmaksun ja olleet yhteisössämme 

mukana, on hyötyä yhdistyksen toiminnalle ja sen tavoitteiden saavuttamiselle. Yhteisössämme on 

paljon tietoa, taitoa ja kokemusta hevosen omistamisen koko ”kaaren” ajalta. Meillä on 

kokemusperäistä tietoa luotettavista kasvattajista ja välittäjistä. Hevosen saavuttua Suomeen, tämä 

yhteisö on mukana iloissa ja tukena jos kavioliittoon tulee kupruja. Verkoston laajeneminen 

kasvattaa todennäköisyyttä, että meihin ollaan yhteydessä jo ennen kuin hevosta lähdetään 

ostamaan ilman parempaa tietoa. Harmillisen usein yhteydenotot tulevat vasta sitten, kun ongelmia 

on jo ilmennyt. 

Viime vuonna yhdistyksen maksaneita jäseniä oli 73 kpl. Covidin vuoksi emme ahdistelleet 

kannattajajäsenmaksuilla yrityksiä, mutta tänä vuonna kenties lähestymme taas entisiä sponsoreita 

ja etsimme uusia. Jäsen- ja kannattajajäsenmaksut ovat yhdistykselle elintärkeä tulonlähde. Niinpä 

kysymykseen, ”mitä hyötyä minulle on yhdistyksen jäsenyydestä” voisi vastata, että hyöty on 

rakkaan rotumme ja meidän pre-ihmisten (ja sitäkautta oma) kukoistaminen        

Edelleen tiedotamme tärkeistä asioista ja muistutamme tekemään omistajanvaihdokset niin maahan 

saapuvien, ostettujen kuin syntyvienkin PRE-hevosten osalta. Myös varsottamiseen liittyvien 

toimenpiteiden asianmukainen hoitaminen kannattaa aina! 

Terveisin: Suomen P.R.E  Yhdistyksen puheenjohtaja Jeppe Puuperä 


