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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  17.2.2020 
Paikka  Skype 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli 

(sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), 
Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Eliisa Mönkäre (EM, 
jäsen), Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Liina Kuusela (LK, varajäsen) 

Poissa  Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta) 
 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- pj JN avasi kokouksen klo 19.08 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja läsnäolijat 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- edellisen kokouksen 4/2020 pöytäkirja hyväksyttiin ja todettiin päätökset oikein kirjatuiksi 

5§ Koulutusvaliokunta 
- Opetushallitukselle lähdössä koulupolun ohjaajanäytöistä selvitys 

6§ Jalostusvaliokunta  
- näyttelykurssi työn alla 

- ringmaster -koulutukseen kaksi ilmoitettu 

- kokous Hippoksen kanssa tulossa 

7§ Urheiluvaliokunta 
- tuomaripalkkiot, ehdotus hyväksytty UV:ssa:   

Feif 200€ + kilometrit (+alv) 
kansallinen 120€+ kilometrit (+alv) 
paikalliskerho 80€+ kilometrit (+ alv) 
Yli 10h kestäviltä päiviltä ylimenevät tunnit 28€/tunti  
Kun kyseessä on ns lyhyt kisapäivä niin järjestäjä voi sopia kyseisten tuomareiden kanssa 
haluavatko he tulla vastaan kustannuksissa. Mutta mitään selkeä euromäärää ei ole vaan 
korvaus sovitaan etukäteen henkilökohtaisesti.  
Terveisin Johanna” (Renlund) 

-  
Vastine Pia Ralli: 
”Hei! 
Oliko tähän minkälaiset perustelut, että korvaus nousee noin paljon? Tämä varmasti 
kiinnostaa niin johtokuntaa kuin kisajärjestäjiäkin. 
Korotus on noin +30% FEIF, kansallinen +19%, paikalliskerho +11%. Mikä logiikka tässä oli 
perusteluna, että FEIF nousee suhteessa enemmän kuin muut ja noin paljon? 
Mihin perustuu lisätuntien 28€, missä korotus entiseen hurja +88%? 
Pitäisikö tämä hyväksyttää myös kisajärjestäjillä, jotka todellisuudessa näitä maksavat? 
Kerhot eivät myöskään hyväksy +alv laskuja eli tässä ohjeistuksessa pitäisi olla se, että 
summat sisältävät alvin. 
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Koska näiden korotusten on tarkoitus tulla voimaan? 2021 alusta? Tämän vuoden 
kisabudjetit on jo tehty eli ei voi tulla voimaan tänä vuonna. Esimerkiksi WR-kisojen 
budjettiin nämä korotukset tekevät +180€ kuluja, jolloin kisamaksuja on nostettava. Ja 
mahdollisesti jos vielä alv lisätään, niin kulujen kasvu on 223€.” 

- keskustelua kokouksessa tuomaripalkkioista, että alv täytyy sisältyä hintoihin, koska palvelu 
myydään niin sanotusti kuluttajalle tai taholle, joka ei ole alv rekisterissä. 

- keskustelua, että olisiko mahdollista, että SIHY maksaisi kaikkien kisojen tuomarilaskut ja 
laskuttaisi ne kerhoilta yhtenä summana. Laskutuslisä tulisi paikalliskerholta 
laskutettavaksi. 

- käytäntö tulee olla sama kaikilla valiokunnilla, esimerkkinä koulutusvaliokunnan 
ohjaajapalkkiot, mitkä sisältävät alv:n ja ovat pysyneet samana jo vuodesta 2011. 

- palautetaan ehdotus tuomariryhmään ja vaaditaan perustelut korotuksille 
- maajoukkueen valinta 11.7. 

8§ PR-valiokunta 
- Go Expo Horse. Maiju Varis vetää, Iida Niemi ja Gerda-Eerika Viinanen ratsastaa. SRL antaa 

lippuja, joita voidaan arpoa. Annetaan SRL 2 lippua SM kisoihin arvottavaksi. 

- Tampereen messut. Työn alla. Toiveessa maajoukkueratsastajia osastolle ja hevonen 

karsinapaikalle näytille. Varauksessa kaksi pientä paikkaa vierekkäin, tilaa paikalliskerhojen 

ja jäsentallien esitteille ja SIHY esittelijöille. Osastolle tarvitaan koko messujen ajaksi myös 

SIHY osastolle työntekijöitä.  

- Vermo, jonne voidaan myydä niitä kojupaikkoja ja olla mukana mainostamassa, SIHY shop 

- Porvoon laukkakisat kysyivät SIHY:ä issikkaluokkaan. Tarvitsevat mm. palkintoja. Tämä 

käsitellään FB-ryhmässä loppuun.  

- Kotisivu-uudistus edelleen eli valiokunnat saa siivota omansa niin siirretään niitä uudelle 

alustalle. Kyseessä uusi modernimpi ja toimivampi Yhdistysavaimen sivupohja.  

- ensimmäisen lehden oikoluku toteutettiin talkoilla, pieniä vaikeuksia näin ensimmäisellä 
kerralla, ehkä helpottuu jatkossa. 

9§ Nuorisovaliokunta 
- junnuleiri ja valmennusleiri ilmoittautuminen auki, ilmoittautumisia on jo tullut 
- isosia haussa leireille 
- Instan osoite muutettiin helpommaksi: sihynuoret 
- Youth Leader seminaari Itävallassa 22.–24.1.2021 
- YC 17.–22.7.2021 Ypäjällä 
- Tilattu Powerbankit 25 kpl pinkkejä hopealogolla, 25 kpl mustia kultalogolla 

10§ Talous 
- taloushallinto: tilinpäätös 2019 vielä tekeillä, alkusaldot 2020 vielä viemättä tästä syystä 

järjestelmään, eikä vielä saa vertailutietoja. Kirjanpitäjä vaihtuu, koska edellinen on 

sairastunut. Riikka Venho oli sopimuksessa, mutta koska nyt on sana sanaa vastaan, niin 

kirjanpitäjäksi vaihtuu Mia Hermunen. Sopimus Rantalaisen kanssa myös vielä työnalla, 

koska sopimuksessa virheitä.    

- taloustilanne: saldo  

- laskutettavat: saatavat MK laittanut taulukon johtokunnan Facebook -ryhmään, perittävät 

2016-2018 jaettiin  

- mietintään ja selvitykseen verkkokaupan mahdollisuus nettisivuille. Koulutukset ja kurssit 

näin ollen maksettaisiin aina ilmoittautumisen yhteydessä, koska nyt jää aivan liikaa 

perittäviä kurssimaksuja saamatta, eikä saamisille ole jäsenneltyä toimintatapaa. SS 

selvittää kotisivun toimivuutta tähän.  

- selvitys verottomuudesta Grano, pyyntö painotalosta, että teemme selvityksen tästä 
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- laskujen hyväksyjät valiokunnittain: mennään vuosi 2020 uudella järjestelmällä siten, että 

kaikki laskut hyväksytään. Tulevaisuudessa voidaan tehdä lista sellaisista laskuista, mitkä 

voidaan hyväksyä niin sanotusti automaattisesti. Ohjeistus johtokunnan facessa, miten 

viestintäasetukset laitetaan Netvisorissa kuntoon. Tämä pitää kaikkien valiokuntien 

laskujen hyväksyjien käydä tekemässä.  

- Netvisor käyttö käydään yhdessä läpi tapaamisessa keväällä 

- raportointi: kaikilla tapahtumilla on joku valiokunta, kustannuspaikkoja ei vielä ole 

valiokunnille. Johtiksessa vuoden alun raportti, mihin voi tutustua, jotta järjestelmästä 

tulevat raportit tulevat tutuksi. Jatkossa valiokunnat voivat seurata omia tapahtumiaan 

Netvisorissa. Tällä hetkellä ei vielä ole meillä järjestelmässä budjetti -työkalua, keskustelua 

sen hyödyllisyydestä, joten MK kyselee vielä hinnoittelua ja mahdollisuutta tutustua 

työkaluun etukäteen. MK esittelee tämänkin asian kevään tapaamisessa.   

- keskustelua taloudenpidon toimintamalleista, että miten itsenäisesti valiokunnat voivat 

toimia. Taloudellisesti perusajatus on, että pysytään budjeteissa ja jos ei pysy esimerkiksi 

joku tapahtuma, niin sitten se pitää tuoda johtokuntaan. Lisäksi johtokuntaa on hyvä pitää 

ajan tasalla varsinkin talouteen liittyvissä asioissa. Toiminnassa painotetaan avoimuutta ja 

läpinäkyvyyttä, jotta kaikki tietää mitä tapahtuu ja miksi. Näin osaamme myös viestiä 

jäsenistöön, että miksi ja miten asioita tehdään ja toteutetaan.  

11§ Muualla päätetyt asiat 
- ei päätöksiä 

12§ Muut esille tulevat asiat 
- jäsenistön viestit: ei viestejä 

- toimintamalli jääviystilanteissa, keskustelu 

- terveiset FEIF konferenssista liittyy pitkälti strategian suunnitteluun, joten käsitellään näitä 

enemmän kevättapaamisessa. Edustajat ovat kyllä toimittaneet johtokunnalle muistiot 

konferenssin omista kokouksistaan.  

- Pohjoismaiden kokous Herningissä Icehorse Festivaaleilla, pj osallistuminen kokoukseen 

- Ypäjän baanahanke: uusi sopimusluonnos tullut Ypäjältä, kaikki lukevat sen fb-ryhmässä  
- Missio, Visio, Strategia: käsitellään kevättapaamisessa  

13§ Seuraava kokous 
- kevättapaaminen Pälkäneellä, ajankohdasta JN tekee Doodle -kyselyn  

- ehdotus, että johtokunnan kokous olisi säännöllisesti joka kuun kolmas maanantai 

14§ Kokouksen päättäminen 
- pj JN päätti kokouksen klo 21.52 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

 

 

 

puheenjohtaja Johanna Niemi   sihteeri Pia Ralli 


