
     Johtokunta  4/2021 pöytäkirja 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  30.3.2021 klo 20–22 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Maija Kipinoinen 

(MK, rahastonhoitaja), Pia Ralli (sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Marika 
Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Natalie Slögs (NS, 
varajäsen) 

Poissa  Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Pipsa Wagner 
(PW, jäsen), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri) Hanna Matilainen (varajäsen, lehti), Kaarina 
Metz (KM, varajäsen) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- LK avasi kokouksen klo 20.03. 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin kokouksen läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- kokouksen 3/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Talous 
5.1. taloustilanne 

• Tilisaldot: 
Baanatili: FI5481469710044651: 29 993,09 € 
SIHY päätili: FI4380207710078639: 42 710,96 € 

• Erääntyneet, perinnät 
5.2. tilinpäätös 2020 

• tilikauden tulos tarkistuksen jälkeen -5075,85 €, kun baanarahat tiliöitiin uudelleen 
edellisiltä vuosilta saatuihin ennakoihin 

• Johtokunta käsitteli tilintarkastuspöytäkirjan ja todettiin, että pyydetyt korjaukset ovat 
osittain jo tehty, kuten allekirjoitukset ja 2019 tilinpäätöksen hyväksyntä. Lisäksi todettiin, 
että kevätkokouksen 2021 esityslistaan tulee lisätä syyskokouksessa 2020 päätetty 
sääntömuutoksen käsittely ja näin tehdään. Tästä syystä kevätkokous päätettiin siirtää 
pidettäväksi su 18.4.2021, jotta kutsu saadaan jäsenistölle viimeistään 14vrk ennen 
kokousta.  

• Johtokunta käsitteli myös epävirallisen muistion sisältämät kysymykset ja niihin on selkeät 
vastaukset, jotka taloudenhoitaja MK toimittaa tilintarkastajalle. 

6§ Koulutusvaliokunta 
- ei käsiteltäviä asioita 

7§ Jalostusvaliokunta  
- Kevätnäyttely Orimattila 29.-30.5.2021 
- Jalostuspäivä = virtuaalinen tietoiskuluento jalostusasioista 

- Jalostuksen peruskurssi kevät 2021 etänä 

8§ Urheiluvaliokunta 
- ei käsiteltäviä asioita 

9§ PR-valiokunta 
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- lehden postituslista: valiokuntien pitää käydä läpi lista ja tarkistaa omat sidosryhmät sekä 
yhteistyökumppanit, että lehti postitetaan oikein, deadline maaliskuu 
- somekampanjat ja -kilpailut menossa 
- nettisivut siivottava 15.6. mennessä, valiokunnat vastaavat omista alasivuistaan 

10§ Nuorisovaliokunta 
- ei käsiteltäviä asioita 

11§ Muualla päätetyt asiat 
-  ei päätettyjä asioita 

12§ Muut esille tulevat asiat 
12.1. Jäsenistön viestit 

• ei viestejä  
12.2. FEIF  
12.3. SRL 

• Koipijärvi tapaaminen Iso-Tuomisto. JN hoitaa 

               12.4. Kevätkokous 

• Uusi aika: su 18.4. klo 17  

• etäosallistumisen vastaava JN 

• toimintakertomus 2020. PR ja JN. 

• johtiksen allekirjoitukset MK 
12.5. SIHY konferenssi 

• ajankohta syksy 2021 
• sisältö valiokunnat + johtis 

              12.6. Johtokunnan karonkka 
• ajankohta kevät 2021, päätetään fb-ryhmässä 
• sisältö, päätetään fb-ryhmässä 

              12.7. SIHY 40-vuotta juhlavuosi 2022 

• juhlatoimikunnan perustaminen 
              12.8. PM22 

• tilannetiedotus 
 
13§ Seuraava kokous 

- ti 20.4.2021 klo 20 Meet 

14§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 21.16 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

 

puheenjohtaja Johanna Niemi  sihteeri Pia Ralli 

 

 

 


