
Suomen P.R.E. yhdistys ry
Kokouspöytäkirja, vuosikokous 2021    
   

Paikka: Koko Suomi / TEAMS-etäkokous 

Aika: 28.3.2021 klo 12 

Läsnä: Maarit Puuperä, Sanna Lohenoja, Marja Hirvonen, Niina Spiridovitsh, Maarit Metsänoja 

 

1 § Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12 

2 § Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Maarit Puuperä, sihteeriksi Sanna Lohenoja ja pöytäkirjantarkistajiksi 
Niina Spiridovitsh ja Marja Hirvonen (toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijana) 

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous asianmukaisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4 § Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia 

5 § Vuosi 2020 toimintakertomus ja vuoden 2021 suunnitelma 

Vuosi 2020 toiminta: 

• P.R.E. -hevoset Suomessa: R-rekisterissä 31, H-rekisterissä 184 
• Messut ja mestaruus: messuja ei järjestetty, rotumestaruus Ypäjällä 31.10.2020 
• SICABin matka: ei matkustettu vuonna 2020 

Tarkempi toimintakertomus liitteenä 

Vuosi 2021, toimintasuunnitelma: 

• Tampere, Hevoset -messut lokakuussa? Osallistutaan jos pidetään 
• P.R.E. -mestaruus ja Barokkihevostapahtuma: tapahtumat hyvin auki koronatilanteen takia, 

yhdistys osallistuu järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan 
• SICAB 2021: 16.-21.11., alustavia matkasuunnitelmia on tehty, matkustus omakustanteisesti 
• Selvitellään mahdollisuuksia pitää verkossa koulutustilaisuuksia, webinaareja tms. PRE-hevosiin 

liittyvistä aiheista 
• Jalostusnäyttö 2021: järjestetään loppuvuodesta, jos tarvetta on ja koronatilanne sallii 

 

6 § Yhdistyksen talous 

Maarit Puuperä kävi läpi yhdistyksen taloustilanteen: Tilillä 1126,17 euroa. Jäsenmaksuja tuli viime vuonna 
huomattavan vähän. Jäsenmaksut lähetetty helmikuussa. Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi 25 euroa. 

Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2020 toiminnan osalta. 
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7 § Puheenjohtajan, sihteerin ja muiden hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021 

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Maarit Puuperä ja hallituksen jäseniksi Sanna 
Lohenoja, Marja Hirvonen, Niina Spiridovitsh ja Maarit Metsänoja. Sanna Lohenoja toimii jäsensihteerinä ja 
varapuheenjohtaja. Niina Spiridovitsh jatkaa rahastonhoitajana. 

Martti Puuperä toimii toiminnantarkastajana vuonna 2021. 

8 § Muut asiat  

Päätettiin, että yhdistyksen pankkitunnukset ja täysi tilinkäyttöoikeus myönnetään Sanna Lohenojalle, 
XXXXXX-XXXX, jäsensihteerin tehtävien hoitamista varten. 

9 § Kokouksen päättäminen 

Pj päätti kokouksen klo 12.08. 

 

Vakuudeksi 

Maarit Puuperä, pj   Sanna Lohenoja, sihteeri 

_________________________________  _________________________________ 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen oikein laadituksi: 

Niina Spiridovitsh   Marja Hirvonen 

__________________________________  ___________________________________ 
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Toimintakertomus 2020 

22.2.2021 

Katsotaanpa mitä tapahtui viime vuonna FinPRE:ssä. 

PRE- HEVOSET SUOMESSA 

Hippoksen mukaan Suomessa oli PRE-hevosia helmikuussa 2021 184 kpl H-rekisterissä ja 31 kpl R-
rekisterissä. Hevosia saapuu edelleen Suomeen pitkin vuotta; ihmisten kiinnostus rotua kohtaan on 
lisääntynyt ilahduttavan tasaisesti. Toivottavasti saamme uusista PRE-ihmisistä innokkaita jäseniä 
yhdistykseen! 

MESSUT 

Olimme jälleen menossa sekä Helsingin Horsefair -messuille, että Tampereelle Hevoset-messuille, mutta 
covid19-pandemian takia tilaisuudet peruutettiin.  

BAROKKIMESTARUUS 

Koronasta huolimatta Barokkimestaruudet päästiin ratsastamaan Ypäjällä, Ypäjähallissa 31.10.2020. 
Hevosopisto Dressage Challenge kisoissa ratsastettiin lauantaina Barokkimestaruus luokassa helppo A:5.  
PRE-hevosten, lusitanojen ja friisiläishevosten rotumestaruudet selvitettiin sekä palkittiin paras 
barokkiratsukko. Luokka oli avoin puhdasrotuisille rotukantakirjaan rekisteröidyille barokkiroduille.  

Mukaan saimme 16 lähtijää, joista 6 oli PRE-ratsukkoja. PRE -mestaruuden vei Krista Taipale-Kovalainen ja 
Samaritano SB II, prosenteilla 66.876%. Krista oli myös koko luokan eli Barokkikisan kakkonen. Toiseksi PRE-
mestaruudessa tuli Eevi Ilves ja Forajido IV ja kolmanneksi Maarit Metsänoja ja Venesolano Am IV. Muita 
mukana olleita olivat Sofia Jalonen ja Julepe ZM – jotka palkittiin zempparipalkinnolla  –, Ilona Dankov ja 
Cimarron V sekä Netta Pekkinen ja Rodillo V.  

SICAB ja JALOSTUSNÄYTTÖ 

jäivät kokematta niin ikään covidin vuoksi. Vuonna 2021 olemme sinnikkään optimistisesti menossa 
Sevillaan! Myös jalostusnäytön onnistumisen osalta olemme optimistisia. 

MUU TOIMINTA 

Yhdistykseen otettiin taas melko paljon yhteyttä mm. hevosten dokumentteihin, omistajanvaihdokseen ja 
rekisteröintiin liittyvissä asioissa. Mikäli nuo asiat jäävät hoitamatta asianmukaisesti ja ajoissa, mutkistuvat 
prosessit esimerkiksi kasvatusasioissa ja myös hevosten eteenpäin myynnin osalta. Puutteelliset 
rekisteröinnit ja asiakirjat saattavat mm. alentaa hevosen tai varsan hintaa huomattavasti. Paperit 
kannattaa huolehtia kuntoon myös siksi, ettei hankaloiteta uuden omistajan toimintaa hevosen kanssa! 
Siksi tiedotimme ajankohtaisista asioista myös nettisivujen kautta.  

Myös tiedusteluita hevosten hankintaan ja ostamiseen ulkomailta tuli ennätysmäärä. Hevosen ostamista ei 
kannata tehdä hätiköiden, on viisasta ensin selvittää asioita, jotta pettymyksiltä vältytään. Näistäkin asioista 
tiedotimme nettisivuilla ja Facebookissa sekä annoimme tietoa puhelimitse ja sähköpostilla. Kaikki tämä 
neuvonta ja muut toiminnot ovat palvelu, jonka tarjoamme yhdistyksen jäsenille tai jäseniksi aikoville.  

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.3.2021. Kokouksen pöytäkirja ohessa.  

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


