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YLEISTÄ

The Irish Cob Society Finlandin  tarkoituksena on edistää irlannincob-hevosten 
kasvatus- ja jalostustoimintaa suomessa.

HALLITUS 

Hallitus on valittu kaksivuotiselle toimintakaudelle 22.9.2012.

Hallinto, vuosi 2013

Hallitus järjestäytyi 20.1.2013 seuraavasti:

Puheenjohtaja Riina Heikkilä

Varapuheenjohtaja Anne Harju  

Sihteeri Saana Janhonen

Rahastonhoitaja, jäsensihteeri Anu Viitamäki

Hallituksen jäsenet Leena Latvala, Terhi Jormanainen

Hallituksen varajäsenet Nina Degerman, Heini Koivistoinen

Toiminnantarkastajana toimi hallituksen ulkopuolelta valittu Salme Uusitalo.

Varsinainen tilintarkastaja oli HTM, Sisko Marttinen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.4.2013 Jyväskylässä ja 
syyskokous 16.11.2013 Jalasjärvellä. 

Hallitus kokoontui toimikauden aikana 7 kertaa.

Yhdistyksen jäsenet



Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli 76 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta 
22 jäsenellä.

TALOUS

Yhdistyksen talous on kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Toimintaa on rahoitettu 
jäsenmaksuilla sekä näyttelyihin liittyvillä sponsorointi tuloilla.

Tilinpäätös osoitti tappiota - 109,04 €. (Edellisvuoteen verrattuna tulos parani, 2012 
tilinpäätös osoitti tappiota -814,43€) Tappio aiheutui Herpesviruksen aiheuttamasta 
viimehetken näyttelypäivän siirrosta ja siitä johtuen, kahteen kertaan maksetuista 
lento- ja junalipuista.

Yhdistys järjesti yhdet näyttelyt

• Jyväskylä 7.7.2013, tulos -696,30€

Vuoden 2013 Jyväskylän näyttely oli alunperin päätetty pidettäväksi 28.4.2013, mutta 
juuri sillä hetkellä liikkeellä olleen herpesviruksen pelossa osallistujamäärä jäi niin 
vähäiseksi, että näyttely päätettiin siirtää myöhemmäksi. Tuomarien lento- ja junaliput 
oli kuitenkin jo ennätetty hankkimaan, eikä niitä pystynyt enää 
palauttamaan/vaihtamaan. Tästä aiheutui yhdistykselle ”turhia” kuluja  838,76€, joka 
painoi yhdistyksen tuloksen hieman tappiolliseksi. 

Talous kuitenkin parani hieman verrattuna edelliseen tilikauteen. Tulevaisuuden 
näkymät yhdistyksen talouden kannalta ovat erittäin suotuisat.

TOIMINTA

Julkaisutoiminta

Yhdistys julkaisi kaksi cobinposti-jäsenlehteä. Vuoden ensimmäinen jäsenlehti 
julkaistiin  paperisena, kun taas toinen jouduttiin resurssipulan takia julkaisemaan 
sähköisenä.

Näyttelytoiminta

Yhdistys järjesti yhdet irlannincob jalostusnäyttelyt. 

Jyväskylän näyttelyissä osallistujia oli 20kpl, kyseessä oli ori, tamma- ja varsanäyttelyt. 
Tuomareina toimivat Hollannista saapuneet Esther ja Marijke Heijkoop, sekä Riina 
Heikkilä.

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Nettisivut pidettiin ajan tasalla. Yhdistys päivitti myös facebook sivujaan sekä perusti 
sinne kaikille avoimen ryhmän keskustelua varten.
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Sisäinen tiedottaminen

Jäsenille on lähetetty 4 jäsenkirjettä sähköpostiin.

Hallituksen kokoukset kutsuttiin koolle sähköpostitse ja pääasiassa kokoukset olivat 
puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenien kesken on jaettu tietoa/vaihdettu mielipiteitä 
myös kaikille lähetettyinä sähköpostiviesteinä aina tarpeen mukaan.

LOPUKSI

Ics Finland ry:n toimintakaudella 1.1.2013–31.12.2013 on yhdistyksen tapa toimia 
saatu hiottua kuntoon, palautteenkin perusteella, hyväksi ja toimivaksi.

Motto:

”Ystävällisellä ja kaikille tasapuolisella palvelulla jatketaan, avointa yhdistystoimintaa 
harjoittaen.”

Luumäellä 25.3.2014

Riina Heikkilä Saana Janhonen

puheenjohtaja sihteeri
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