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SUOMEN VUONOHEVOSYHDISTYS RY:N KEVÄTKOKOUS 

 
Aika sunnuntai 18.4.2021 klo 14.00  
Paikka Etäyhteys 
 
Asiat 1  Kokouksen avaus 
 
 2 Kokouksen toimihenkilöiden valinta. Valitaan 
  -  puheenjohtaja 
  -  sihteeri  
  -  pöytäkirjantarkastajat (2). 
 
 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
 
  Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat  
  sekä muut asiat.  
 
 5 Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen 
 
 6  Vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 
 
 7 Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen        
                                     edellisen toimintavuoden hallitukselle 
 
 8 Jäsenmaksut ja jäsenmäärä 
  Maksu monella myöhässä. Jäsenmäärä 137 vuoden 2020 loppu puolella. 

 
9        Jalostusvaliokunnan kuulumiset 

 

• Tamma ja varsanäyttely siirretään eteenpäin vallitsevan koronapandemian 
takia. Alunperin piti järjestää oripäivien yhteydessä 23.04.2021.  

 

• Kansallinen poninäyttely, Pony 

Näyttely järjestetään 7.-8.8.2021 Jokimaan ravikeskuksessa Lahdessa, 
vuonohevosten tuomarina toimii M. Paavolainen. Liisa Kaitala on 
yhteyshenkilönä yhdistyksen puolesta. 

 

• Jalostusvaliokunnan muut asiat 

 

o Norjassa irtohypytys jäämässä pois oripäiviltä 



o Elin kertoi kansainvälisen yhteistyön olevan työn alla ja edistyvän 

o Tietopaketti hevosen astuttamisesta  

o Norjan oripäivät 6.-8.5.2021, video striimaus, Gunilla Awellan tiedottaa 

lisää, tieto jäsenille Facebookiin ja kotisivuille 

o Norjalaisen siirtosperman käytöstä sekä CEM- testi asiasta infotaan 

myöhemmin 

 
10 Kilpailuvaliokunnan kuulumiset  
 

• Vuodenvaihteessa toteutunut sääntöpäivitys on hyväksytty.  

 

•  17.7.-18.7.2021 Koulu- ja estemestaruudet Hartolassa, järjestäjänä Rusi    

Riders/Johanna Järvinen, omien kilpailujen yhteydessä 

 

• 14.-15.8.2021 Kesätreffit ja vaellus Forssassa, järjestäjänä Yli-Tokon 

Vuonohevostila. 

 

• 25.-26.9.2021 Käyttöajo- ja käyttöratsastusmestaruudet Piikkiössä, järjestäjänä 

Hepojoen Vuonohevoset. 

 

•       Kaudelle 2022 suunnitteluvaiheessa oleva kilpailuvaliokunnan Vuoniscup.      

  Syyskokoukseen mennessä sääntöineen hyväksyntään 

 
11 Muut tapahtumat vuodelle 2021, toimintasuunnitelma 2021 (liite 2) 
 

• Tampereen messut 11.- 12.9.2021 

•  Helsingin messut siirretty 4.- 6.3.2022 

 
12 Vuonisuutiset -lehti  
 Pyritään saada ilmestymään toukokuussa 
 
13 Kotisivujen sisältö 
 
14 Myyntitarvikkeet 

Tarjouksia on pyydetty “One size -tuotteista” tavarantoimittajilta. Asian etenemisestä 
tiedotetaan myöhemmin. 

 
15 Muiden hallituksen tai jäsenien vireille panemien ja kokouskutsussa esitettyjen  
 asioiden käsittely  
 
16 Kokouksen päättäminen 
 
  
 Tervetuloa 
                     Hallitus 
 
  
          



         
          LIITE 1 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2020 
  

1. Yleistä 

Vuosi 2020 oli yhdistyksen 32. toimintavuosi. Jäseniä oli vuoden loppupuolella 137. 

 

2. Hallinto, edustus, tiedotus 

7.9.2019 pidetyssä syyskokouksessa valittiin hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2020 seuraavasti: 

 

 Puheenjohtajaksi valittiin Jari Olkkonen. Nykyiset hallituksen jäsenet, valittiin seuraavaksi 3- 
vuotiskaudeksi, 2020-2023: 

   
 Varsinainen jäsen - Varajäsen 

 Gunilla Awellan – Viivi Lehtonen 
 Jaana Sinkkonen – Ida Illman 
 Helena Raunio – Virve Eronen 
 Maarit Yli-Tokko – Jonna Heino 
 Liisa Kaitala – Kirsti Lajunen 
 Elin Magnusson (varapj.) – Taru Uotila 
 Sissi Nyman – Tarja Ahonen 
 Jari Olkkonen, puheenjohtaja 

  
 Puheenjohtaja valitaan vuosittain sekä hallituksen varajäsenet. 

 Jos hallituksen jäsen eroaa kesken 3-vuotiskauden, voidaan hänen sijalle valita uusi jäsen  

             kuluvan 3-vuotiskauden loppuun asti.  

 

Sääntömääräiset kokoukset (2): 

Kevätkokous peruttiin korona epidemian vuoksi 

Syyskokous, syyskokouksessa käsiteltiin myös kevätkokouksen sääntömääräiset asiat 

             Hallitus kokoontui syyskokouksessa sekä kommunikoi vuoden mittaan sähköpostitse. 
 

Yhdistyksen valtuutettuna edustajana Suomen Hippoksen kokouksissa ym. tilaisuuksissa toimi pj. Jari 

Olkkonen. Liisa Kaitala osallistui PONY:n kokouksiin. 

 

Yhdistys on jatkanut lehtivaihtoa koti- ja ulkomaisten rotu- yms. yhdistysten kanssa edellisvuosien 

tapaan. 

Gunilla Awellan on hoitanut yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä. 

 

Vuonisuutiset -lehti ilmestyi kaksi kertaa. Kotisivuilla ja Facebook-sivuilla tiedotettiin mm. 

ajankohtaisista asioista. 

 

3. Toiminta 

Toteutunut toiminta: 

- Kokoukset, kts. edellä 

- Vuonohevosten mestaruuskilpailut: este- ja koulumestaruus 

 



 

LIITE 2 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

Koronaepidemian sallimissa puitteissa  

 

- Sääntömääräiset kokoukset (2): 

Kevätkokous ja Syyskokous  

Hallitus kokoontuu em. kokouksissa sekä kommunikoi vuoden mittaan sähköpostitse. 

- Vuonisuutiset -lehti toimittaminen kaksi kertaa.  

- Vuonohevosten mestaruuskilpailut: este- ja koulumestaruus, käyttöratsastus- ja 

käyttöajomestaruuskilpailut 

- All round palkitseminen 

- Kesätreffit ja vaellus 

- Norjan oripäivät video striimaus 

- Ypäjän oripäivät 

- PM-kisamatka (kilpailut siirtyy vuodelle 2022) 

- Messut Helsinki Horse Fair (siirtyy 4.-6.3.2022) ja Hevoset Tampere 11.-12.9.2021 

- Kansallinen poninäyttely 7.- 8.8.2021 Jokimaan ravikeskuksessa Lahdessa 

- Yhteistyö Suomen Hippoksen ja muiden rotuyhdistysten kanssa 

- www-sivut ja Facebook tiedottaminen 

 


