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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  22.6.2022 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Sini Mätäsniemi (SM, nuorisovaliokunta), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Saara Suutarla (SS, pr-

valiokunta), Pia Ralli (sihteeri), Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta), Hanna Leppänen (HL, 
jäsensihteeri), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja, klo 21.10 
alkaen) 

Poissa  Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Mari Väyrynen-Kunnas (MVK, 
koulutusvaliokunta) Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Johanna Niemi (JN, jäsen), Kati Susi 
(KS, varajäsen) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

• LK avasi kokouksen klo 20.05 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

• Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

• hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista kokouksen esityslistaksi 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• kokouksen 6/2022 pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin 

5§ Talousasiat 
5.1. Taloustilanne 

• Päätili 41 355,43 € 

• Baanatili 18 297,89 € 

• jäsenmaksujen jako valiokuntien, hallinnon ja lehden kesken. MK tekee esityksen pohjautuen 
viime vuoden toteumaan.  

               5.2. Baanametrirahat 

• lisämuistutus on laitettu uudelleen ja muutama on vastannut tähän, edelleen on vastaamattomia.  
               5.3. PM talousasiat 

• budjetti on hyväksytty SIHY:n osalta ja hyväksynnässä Àlenskurilla 

• budjettiseuranta löytyy Drive – NC22 – Financial – Actuall2022, tällä hetkellä näyttää huonolta, PR 
ja MK tehnyt SOS Plan B budjetin, missä näkyy tilanne tällä hetkellä ja missä kuluja karsittu 
runsaasti 

• johtokunta pyytää palaveria NC22 kisajohtajan ja projektijohtajan kanssa tilannepäivityksen 
saamiseksi asap. 

• onko Alenskur allekirjoittanut sopimuksen? SIHY johtokunnan kaikkien jäsenten tulee lukea 
sopimus tarkasti läpi ja kommentoida jos on jotain kommentoitavaa.   

                5.4. SRL tuki 2021 

• ei vielä tietoa, tiedusteltu 
                5.5. PRH päivitys 

• sääntömuutoksen rekisteröinti, ei ole vielä tehty. Pitää tehdä säännöt oikein ja sitten lähettää ne 
sekä pöytäkirjanote 

• sääntöihin pitäisi lisätä maininta kunniajäsenyydestä                  
6§ SIHY 40 v 

• 40-v Gaala 19.11. vastuuhenkilönä Annastiina Jäppinen, paikka suunnitteilla Tampereelle 

• mitä tapahtumia on tulossa ja kuka niistä vastaa ja kuka suunnittelee 

• t-paitoja pitää suunnitella ja tilata 

• Bastionissa oli näkyvyyttä Juhlavuodelle 

• SM-kisat 

• HIHS 
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7§ Jalostusvaliokunta 

• näyttelyn ajankohta siirretty 23.-24.7.2022. Siirto aiheutui monilla talleilla olevista hevosten 
koronatartunnoista.  

• näyttely tulee tuottamaan tappiota, kun kulut kasvoivat osittain siirron vuoksi, mutta vielä on myös   
toivoa, että ilmoittautumisia tulisi lisää. Ilmoittautuminen auki 3.7. asti. 

8§ Koulutusvaliokunta 

• ei käsiteltäviä asioita 
9§ PR-valiokunta  

• Bastion kuulumiset: näytös meni hyvin ja kuulutuksissa myös SIHY:n juhlavuosi sai julkisuutta, yleisesti 

järjestelyissä oli hieman haparointia järjestäjien osalta, mutta kaikkineen tapahtuma oli osallistumisen 

arvoinen ja kannattaa osallistua tulevinakin vuosina.  

• seuraava lehti on 40 v juhlanumero, deadline 28.6., valiokunnilta jutut lehteen ehdottomasti, sisältöä 

tarvitaan paljon ja laadukasta, SM kisoille jätetään sivut auki, muut valmiit jo sitä ennen, PM-kisoille tilaa 

(Tiina Hämäläinen). Selvitetään saako lehteä myydä PM-kisoissa. Valiokuntien ja johtokunnan jäsenien 

artikkelit juhlalehteen. 

• HL tekee SIHY juhlalogolla saatekirjeen lehden mainosmyyntiin, jota kaikki voi lähettää kaikille 

kontakteilleen. Tähän kirjeeseen tulee tarjoukset isoista mainospaikoista – aukeama ja sivu.  

• HIHS suunnitteilla 

10§ Nuorisovaliokunta 

• buffetti jalostusnäyttelyssä 

• Youth camp 2023 suunnitteilla ja leirejä 2023 
11§ Urheiluvaliokunta 

• SM22: 
o vastuut johtokunnan jäsenille, valiokuntien jäsenille 
o tilannekatsaus: talkoolaisia kaivataan lisää edelleen, luokkaomistukset ok, ruusukkeet ja 

kaulanauhat ok, SS vastaa SIHY teltasta, ruokailut yleisö ja toimihenkilöt Kotieläinpuistolta 
muutamaan eri pisteeseen, vessat ok ja roskikset neuvottelussa, pokaalit tulossa, 
toimihenkilöpaidat ok,  

o julkisessa keskustelussa on ollut kritiikkiä SM-karsintarajoista, starttimäärä on samalla tasolla 
kuin viime vuonna ja perustelu rajojen nostolle on tehty huolellisesti. Mietitty mahdollisesti 
vastausta keskusteluun.  

• käytiin keskustelua, että SIHY voisi enemmän mainostaa kaikkia kisoja harkkakisoista wr-kisoihin omilla 
sivuillaan. Näin nostettaisiin harrastajien, jäsentallien ja kerhojen toimintaa esiin. Ehdotettiin myös 
tuntiratsastajien mestaruuksia sekä sitä, että jatketaan SIHY palkinnon jakamista myös tulevaisuudessa. 
Näistä kaikista tietoa pitää laittaa asap paikalliskerhoille.  

• kysymys maajoukkueen kokoonpanon ehdotuksesta, että onko uv:lle tämä tulossa ennen SM-kisoja ja 
tuleeko se myös johtokunnalle vai tuleeko ehdotus johtokunnalle hyväksyttäväksi vasta SM lauantaina. 
JW selvittää. 

12§ Muualla päätetyt asiat 
13§ Yhteistyöjärjestöt 

12.1. FEIF 
12.2. SRL 
12.3. ESRA 

14§ Muut esille tulevat asiat  
13.1. Jäsenistön viestit 
13.2. SIHY konferenssi 

• ideana koota kaikki SIHY:n toimijat (johtokunta, valiokunnat ja muut avainhenkilöt) yhteen 
viikonlopuksi keskustelemaan SIHY:n toiminnasta, tulevaisuudesta, strategiasta, tavoitteista, visiosta 

• ajankohta 2022 syksy? 
               13.3. SIHY strategia, visio, missio, arvot 
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• tämä asia on käynnistetty 2019 alkupohdinnoilla ja tätä tulisi jatkaa. Viime vuonna ajatus oli, että 

tästä tehtäisiin myös jäsenkysely laajasti, että miksi ollaan SIHY:n jäseniä, mitä koetaan tärkeimmäksi 
ja mikä SIHY on nyt ja tulevaisuudessa. 

15§ Ratahanke 
16§ NC22 

• yhteistyösopimus Àlenskur – SIHY. Pohja löytyy drivestä NC2022 --> Management Group --> 
Agreement 2022. Kts. 5.3. 

• TN: SIHY:n VIP henkilöt lista? Kutsut lähtee vko 25.  
17§ Seuraava kokous 

• SIHY johtokunta – NC22 johtajat mahdollisimman pian 

• SIHY – Alenskur sopimuksen läpikäynti ja hyväksyminen mahdollisimman pian 

• SIHY johtokunta SM22 la 9.7. 

• SIHY johtokunta ti 19.7.2022 klo 20 Meet 
18§ Kokouksen päättäminen 

• LK päätti kokouksen klo 22.37 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
 
 
 
 
 

Liina Kuusela, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 
 


