KESKI-SUOMEN HEVOSENOMISTAJAT RY:N TOIMINTAKERTOMUS V.2015
Yhdistys on vuoden 2015 aikana jatkanut aktiivista ja monipuolista työtä alueellisen ja
valtakunnallisen hevosenomistajien etujen valvomiseksi ja hevosurheilun kehittämiseksi
JÄSENISTÖ JA TOIMINTA
Yhdistyksen jäsenmäärä on vaihdellut vuoden 2015 aikana, ollen keskimäärin 450 henkilöä.
Jäsenmäärä on muuta maata mukaellen laskenut huippuvuosista, suurimpana syynä hevosista
luopuneiden jäsenten eroaminen yhdistyksestä. Keski-Suomen Hevosenomistajat ry:n osalta
jäsenmäärän lasku on kuitenkin ollut keskimääräistä vähäisempi ja uusia jäseniä on saatu
valtakunnallisestikin arvioituna hyvin. Jäsenistölle suunnattuja etuja ovat v. 2014 olleet mm.
ilmainen sisäänpääsy suurimpaan osaan ravitapahtumista (mm. St. Michel-lauantai), 10 %
ylimääräinen kasvattajapalkkio nimetyissä lähdöissä, mahdollisuus km-korvaukseen peruttujen
ravien osalta, aktiivinen edunvalvonta, kuninkuusravimatka Joensuuhun, koelähtöriimut,
lounastarjoilu omistajaravien yhteydessä, ilmainen osallistuminen amatööriohjastajien SM-kisaan
sekä useat keskusjärjestön tarjoamat palvelut ja 6 kertaa vuodessa ilmestyvä Hevosenomistaja-lehti.
Keski-Suomen Hevosenomistajat ry on jatkanut yhteistyötä Killerin raviradan kehittämiseksi
ratayhtiön ja Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n kanssa. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet
aktiivisesti radan talkoisiin ja ravikilpailutapahtumien järjestämiseen. Palkintoloimia Killerin
raveihin on lahjoitettu yhteensä 11 kpl ja poniraveihin 5 kpl. Joulukuussa 2015 toteutettiin
kokeiluluontoisena ehdottamamme ylimääräinen lähtö Killerin lounasraveissa. Tähän lähtöön
alueyhdistys osallistui omalla 250 € sponsorituella sekä sopimalla samansuuruisen sponsoroinnin ja
palkintoloimen Biofarm Oy:ltä. Yhdistys on jatkanut koulutus – ja luentoyhteistyötä Keski-Suomen
Hevosjalostusliiton kanssa. Hevosjalostusliiton varsa- ja tammanäyttelyissä parhaat palkittiin
perinteiseen tapaan Keski-Suomen Hevosenomistajien loimilla. Lisäksi yhdistys on ollut mukana
järjestämässä erilaisia tapahtumia, mm. Eliitti-ravien yhteydessä järjestetyn iltajuhlan sekä Ravigaalan.
Yhdistys on vuoden 2015 aikana jakanut sponsori- ja palkintotukea yhteensä 1300 euroa. Summa
on jakautunut seuraavasti;
Killerin Ravinuoret 500 € (Poniravit)
K-S Hevosjalostusliitto (Hevoshulinat) 300 €
Hankasalmen HYS (Paikallisravit) 150 €
Multian Ravi- ja ratsastusseura 150 € (Paikallisravit)
Karstulan HYS 50 € (Paikallisravit)
Keuruun HYS 150 € (Paikallisravi
Lisäksi yhdistys on lahjoittanut voittoloimia alueen paikallisraveihin yhteensä 5 kpl.
Vuoden 2015 aikana olemme olleet mukana käynnistämässä ja suunnittelemassa Keski-Suomen
alueen nuorisohanketta.
Harjoitusraveja järjestettiin yhteensä 15 kertaa

LAUSUNNOT
Yhdistys on antanut lausuntoja mm. peliyhtiöasiassa, keinosiemennyslakia koskevissa asioissa,
tunnistusmääräysten muutosta koskevasta lakiehdotuksesta, suomenhevosten kantakirjauksen
osalta, hevosten kuljettamiseen liittyvien kuljetuslupa-asian sekä Jämsän AOL:n ravilinjan jatkon
osalta.

HALLITUS
Hallituksen jäsenet v. 2015
Minna Keskinen pj
Veijo Riipinen vpj, jäsen
Tanja markkanen, sihteeri, jäsen
Marko Penttinen, jäsen
Hanna Mäkinen, jäsen
Juhani Palonen, jäsen
Liisa Puupponen, jäsen
Hallitus on kokoontunut yhteensä 6 kertaa ja puhelinkokouksia on ollut 3
TALOUS
Yhdistyksen rahastonhoitajana on toiminut Juhani Palonen ja tilinpäätöksen on laatinut MKYrityspalvelut /Maarit Koivisto. Tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa 352,05 euroa tappiota, joka
johtuu jäsenmäärän vähenemisestä.
VUOSIKOKOUS 2015
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.4.2015 Killerin perinneravintolassa
EDUSTUKSET ALAN JÄRJESTÖISSÄ JA KOKOUKSISSA
Keski-Suomen Ravirata Oy, yhtiökokous
K-S Hevosjalostusliitto ry, kevät- ja syyskokous
Suomen Hevosenomistajien keskusliitto ry kevät- ja syyskokous
Jäsen Suomen hevosenomistajien keskusliitto ry:n hallituksessa
jäsenet Suomen hevosenomistajien keskusliitto ry:n sääntö- ja jalostusjaostossa

