Yhdistetty kevä t ja syyskokous 2020
SUOMEN MONTEOHJASTAJAT RY

VARSINAINEN KEVÄT JA SYYSKOKOUS 2020

Aika ja Paikka: 8.1.2021 klo 17:00 alkaen TEAMS-kokouksena
Läsnä:
Hanne Hurskainen

Nora Järvinen

Anne-Mari Ollila

Elina Kylämäki

Nelly–Janiika Korpiloski

Merja Ikäheimonen

Karoliina Sinkkilä

Mervi Laurila

Milla Markkanen

Maija Fors ja Anna Sulin (5§ kohdalla mukaan)

Paula Keränen
Anni Järvinen

Sanna Riikonen

Susanne Klemola

Tuuli Kurkinen

Taru Ahola(poistui 13 § loppupuolella)

Viena Kauppi(poistui 13§ kohdalla)
Eija-Sisko Eklund-Miettinen

Nora Hirvimäki(poistui 13§ kohdalla)

Helena Hyvämäki-Mäenpää

1.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00 ja kertoi ajankohtaisia uutisia monten osalta.

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta.
Käytiin keskustelua ja äänestys siitä voiko Hanne Hurskainen toimia kokouksen puheenjohtajana.
Päätettiin äänestyksen jälkeen että Anni Järvinen toimii esityslistankohdan 5. hyväksymisen aikana
puheenjohtajana.
Sihteeriksi valittiin Merja Ikäheimonen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Riikonen ja Eija-Sisko Eklund-Miettinen.
Ehdolla olivat myös
Anni Järvinen, Helena Hyvämäki-Mäenpää, Paula Keränen ja Nelly-Janiika
Korpikoski. He kaikki kuitenkin totesivat
olevansa kännykällä tai tienpäällä joten mahdollinen
ääntenlaskeminen olisi vaikeaa.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle Hevosurheilu lehdessä 31.12. sekä yhdistyksen nettisivuilla joissa linkki
TEAMSiin.

1. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

1. Vuoden 2019 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely, toiminnantarkastuskertomuksen
esittely ja niiden hyväksyminen.
Toimintakertomus 2019
2019 oli yhdistyksen 29 toimintavuosi.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Kaustisella 18.5.2019 ja syyskokous Lahdessa.2.11.2019.
Yhdistys osallistui loppuvuodesta yhteistyöpalaveriin Suomen Hippos ry:n kanssa.
Hallitus kokoontui vuoden aikana sähköpostitse lukuisia kertoja.
Hallituksen jäsenillä on käytössä myös whatsapp-ryhmä viestimiseen. Hallituksen jäsenten
kustannusten
säästämiseksi kokoonnutaan sähköpostilla.
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhdistyksellä oli 54.
Yhdistys järjesti yhteistyössä raviratojen ja Suomen Hippos ry:n kanssa lämminveristen ja
suomenhevosten SMkilpailut, lämminveristen Prix Etoilé- ja Winter Monté Meeting-kilpailut
sekä kylmäveristen Prix du Nord- ja
Talvimeeting-kilpailun.
Yhdistyksen hallitus jatkoi hyvää yhteistyötä Hippoksen kilpailuosaston kanssa, mm. montésarjojen
koordinoinnissa
kuukausittain.
Yhdistyksen edustaja osallistui Hippoksen järjestämille tuomaripäiville vieden tärkeitä terveisiä
tuomareille montéa
koskevista ravikilpailusääntö asioista.
Montékursseja järjestettiin yhteensä viisi. Vermossa 2 kpl sekä yhdet Teivossa, Kaustisella ja
Oulussa Kaustisella
järjestettiin ohjastajakoulutuspäivä yhteistyössä Suomen Hippos ryn kanssa.
Yhdistys ja sen jäseniä osallistui hevosalan tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.

Puheenjohtaja esitteli tulos ja taselaskelman joka näyttää 31.12.2019 ylijäämää 5842,61
Eija-Sisko Eklund-Miettinen halusi lisätä että vanhat siirtosaamiset/ostovelat täytyy selvittää ja poistaa
asianmukaisesti.
Toiminnan tarkastajien kertomus:
Valittuna toiminnantarkastajana olen tarkastanut yhdistyksen hallinnon ja talouden tilikaudelta 1.1.201931.12.2019.
Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyslain mukaan siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja
varainhoito on asianmukaisella ja luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan tehtävänä on
tarkastaa yhdistyksen hallinto ja talous sillä tavoin kuin yhdistyksen toiminnan laajuus ja laatu edellyttävät.

Taloudenhoidon asianmukaisuuden varmistamiseksi olen tarkastanut tiliotteiden ja kirjanpidon
yhteneväisyyden. Jäsenmaksutuloista olen tarkastanut, että ne on peritty vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti.
Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tuloslaskelma sisältää olennaisilta osin yhdistyksen
tuotot ja kulut. Tase sisältää yhdistyksen varat, oman pääoman ja velat ja se on oikein laadittu.
Tarkastuksessa en ole havainnut sellaisia toimia tai laiminlyöntejä, joista olisi aiheutunut yhdistykselle
vahinkoa taikka joissa olisi rikottu yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.
Jonna Hottinen Jenni Kaija, 28.12.2020, Lahti.

1. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen 2019 jäsenille
Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi tässä vaiheessa Anni Järvinen. Keskustelua kohdan 5 asioista ei
tullut ja kokous
hyväksyi vuoden 2019 tilit ja toimintakertomuksen ja myönsi vastuuvapauden
vuoden 2019 hallituksen jäsenille.

1. Vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudesta päättäminen.
Kokouksen puheenjohtajana jatkoi Hanne Hurskainen. Kokous päätti pitää maksut ennallaan.
Varsinaisen jäsenen
jäsenmaksu vuonna 2021 on 25 euroa, kannatus ja yritysjäsenmaksu 40
euroa.

1. Vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman esittely ja niiden hyväksyminen.
Kokous hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja toimintasuunnitelman hallituksen esityksen
mukaisesti.

Talousarvio 2021

Tuotot
Jäsenmaksut
Kurssit
Jäsentuotteet

2000€
2500€
200€

Toiminta-avustus 5000€
Yhteensä

9700€

Kulut
Lehti, nettisivut yms

1800€

Ruusukkeet, pokaalit, loimet
Posti, pankki ym
Jäsentuotteet, esitteet

1500 €
200€
200 €

Koulutus, nuorisotoiminta, kurssit
Muut kulut
Yhteensä

5700€

300€
9700€

Toimintasuunnitelma 2021

- yhdistys järjestää yhdessä raviratojen ja Suomen Hippos ry:n kanssa lämminveristen ja suomenhevosten
monten SM-kiertueet, kylmäveristen Prix du Nord- ja Talvimeeting-kiertueet ja lämminveristen Prix Etoileja Winter Monte Meeting-kiertueet.
- yhdistys osallistuu aktiivisesti montesarjojen laatimiseen yhteistyössä raviratojen ja Suomen Hippos
ry:n
kilpailuosaston kanssa.
- yhdistys järjestää kursseja, leirejä ja koulutuksia.
- yhdistyksen hallituksen valitsemat ja Suomen Hippos ry:n hyväksymät henkilöt valvovat ajolupakurssien
montenäytöt.
- yhdistyksen edustaja osallistuu Suomen Hippos ry:n järjestämille tuomari- ja valvojapäiville.
- yhdistyksen edustaja osallistuu Suomen Hippos ry:n yleiseen kokoukseen
- yhdistys julkaisee montelehden sähköpostilla jaeltavana pdf-lehtenä
- yhdistys ylläpitää web-sivuja, Facebook-sivua ja Instagram-tiliä

Toimintasuunnitelman esittelyt aikaan Tuuli Kurkinen halusi kommentoida että yhdistys ei ole tarpeeksi
yhteydessä ratoihin. Sovittiin että tähän palataan kohdan 13 aikana.
1. Puheenjohtajan valinta vuosille 2021-2022
hdotettu istuva puheenjohtaja Hanne Hurskainen sai kannatusta eikä vastaehdokkaita ollut, joten
hänen valittiin
jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.

1. Hallituksen jäsenten valinta vuosille 2021-2022: erovuorossa ovat Merja Ikäheimonen,
Susanne Klemola ja Nelly-Janiika Korpikoski
Muita esityksiä ei tullut ja Ikäheimonen, Klemola, ja Korpikoski valittiin jatkamaan hallituksessa
vuodet 2021-22.
Muut hallituksen jäsenet ovat Viena Kauppi, Elina Kylämäki, Nora Järvinen.

1. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2020
Toiminnantarkastajiksi valittiin Maria Kurttila ja Anne-Mari Ollila. Varalle Mervi Laurila ja Milla
Markkanen

1. Yhdistyksen sääntöjen 7§ muuttaminen
Nykyinen koollekutsumisen § menee seuraavasti:
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää
ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen
ilmoituslehdessä.
Muutaman version jälkeen päätettiin yhteistuumin muuttaa muotoon:
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää
ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostilla kullekin jäsenelle ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen
virallisilla nettisivuilla.

13 Muut asiat
Palattiin Tuuli Kurkisen puheen vuoroon. Anni Järvinen kertoi Hippoksen työntekijän
ominaisuudessa ja monte-vastaavana olevansa yhteydessä ratoihin jo ennen sarjapalaveria koskien myös
monte-lähtöjä. Yhdessä hallituksen kanssa katsovansa päivät, mahdolliset päällekkäisyydet ja jonkin verran
sarjoja. Rata viimekädessä päättää sarjan, sen alueen hevosille parhaaksi katsomakseen. Myös
yhteydenotoissa hän kertoi Hippoksen kannan, että kaikki eivät soittelisi radoille. Yhdistys ja Hippos
seuraavat radoille määrättyjen monte-kiintiöiden täyttymistä vuoden aikana.
Eija-Sisko Eklund-Miettinen, Sanna Riikonen ja Tuuli Kurkinen pitivät puheenvuoroja ja ilmaisivat huolensa
oman alueensa lämminveristen SM-karsintojen puutumisesta sekä siitä että ammattivalmentajien hevoset
vievät parhaat palat. Karoliin Sinkkilä oli samaa mieltä edellisten kanssa. Myös Anna Sulin käytti
puheenvuoron ja oli tyytyväinen nykyisiin järjestelyihin. Hän piti tärkeänä sitä että finaalissa on
absoluuttisesti parhaat monte-hevoset olivat ne sitten ammatti-tai amatööritallista.
Nelly-Janiika Korpikoski kertoi että kiertue on suunniteltu siten että se ei häiritse muita isoja montelähtöjä kuten Lahden monte-tähti, Kouvolan Kymi GP ja Finlandia sekä mahdollinen Åbyn karsinta.
Kouvolan GP lähtö ei ole SM kiertueessa koska siihen voi tulla ulkomaisia kilpailijoita. Karsintojen määrää
on vähennetty myös koska nykyään ajetaan 10 hevosen lähtöjä. Puheenjohtaja käytti myös puheenvuoron.

1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:23

______________________
Hanne Hurskainen
Puheenjohtaja

______________________
Eija Sisko Eklund-Miettinen
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Merja Ikäheimonen
Sihteeri

_________________________
Sanna Riikonen
Pöytäkirjantarkastaja

