
 Johtokunta  Kokousmuistio 7/2019 

 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  24.7.2019 klo 19.30-21.00 
Paikka  Skype 
Läsnä  Annastiina Jäppinen (AJ, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli 

(sihteeri), Johanna Niemi (JN, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), 
Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen) 

 
Poissa  Pia Varhelahti (PV, rahastonhoitaja) Arnella Nyman (AN, koulutusvaliokunta), Kirsi Valve (KV, 

varajäsen), Tiina Savolainen (TS, varajäsen)  
ASIAT 
 
1§ Kokouksen avaus  

- pj avasi kokouksen klo 19.36 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

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

- kokousten 5 ja 6/2019 pöytäkirjat hyväksyttiin 
5§ Urheiluvaliokunta 

- 2020 WR-kisat päivämäärät on selvityksessä Ypäjältä (AJ). Keskustelua WR-kisoista 
yleisesti, niiden järjestämisen tasosta ja tänä vuonna esiin tulleista tapahtumista ja 
epäkohdista. Kilpailijat toivoneet, että WR-kisoja olisi myös SM-kisojen jälkeen syksyllä.  

- maajoukkuekuulumiset: SRL vaatteita ei jälleen saatu kuin yhdelle uudelle ratsastajalle ja 
uudelle joukkueenjohtajalle. Ratsastajat toivoneet, että hankittaisiin oma edustusvaate 
sponsori. Sponsorit Hrimnir, Biofarm, Icelandair. Osallistumismaksut maksettu, catering, 
majoitus ja camping laskut vielä tulossa. Fysioterapeutiksi tuli kaksi hakemusta, mutta 
koska joukkue ei halunnut käyttää kaikki yhtä, niin päädyttiin, ettei ole virallista joukkueen 
fysioterapeuttia. Julia Wejberg saa lipun alueelle ja laskuttaa hoidoista suoraan ratsukoita. 
Louise Sieka on myös joukkueen käytettävissä, jos joku haluaa, hän saa Team Camp 
member -lipun hoitoalueelle, hän laskuttaa myös suoraan ratsukoita mahdollisista 
hoidoista. Joukkueen mukana on eläinlääkäri Erja Tuunainen. Tapaaminen talli Dynurissa 
to 25.7. klo 18. Kilpailuluvissa on ollut selvittämistä, koska kv-kisoissa ratsastaja 
tarvitseekin B-luvan lisäksi lisäluvan. Tiedottamiseen tarvitaan edelleen ihmisiä. Eliisa 
Mönkäre tekee ig päivityksiä, joukkueenjohtajat tekee Facebook -päivityksiä suoritusten 
jälkeen, mutta päiväuutisointia ei ole tällä hetkellä tekemässä kukaan. Pia Ralli on 
luvannut tehdä joinain päivinä, mutta ei sitoudu koko ajaksi ja joka päiväksi. SIHY tulee 
tukemaan rahallisesti ratsukoiden kuluja, edellytyksenä on että ratsastajat sitoutuvat 
edustamaan SIHY:n tilaisuuksissa.  

- aluevalmennukset: Taru Toikkanen selvittänyt SRL:sta tilannetta, vielä ei selvyyttä. 
Johtokunta toivoo, että hakemukset aluevalmennukseen laitettaisiin julki, jotta nähtäisiin, 
että kuinka paljon on kiinnostusta.  

- paikalliskerhotapaamisen päivämäärä ja paikka on selvityksessä 
6§ Koulutusvaliokunta 

- askellajitalliluokituksen hankkineet tallit laitetaan näkyville hyvin nettisivuille 
- kysymys uudesta ohjaajakoulutuksesta, tästä on tiedotus valmisteilla valiokunnassa ja 

johtokunta odottaa tästä selvitystä  
- tulevat tapahtumat  

23-25.8 Valmistava Ohjaajakoulutus, Talli Fludabaer 
10-11.9 Ohjaaja III, Iso-Tuomisto 
26-27.10 Ohjaajien Vuosihuolto (James Faulknerin Klinikka), Ypäjä 

7§ Nuorisovaliokunta 
- valmennusleiri Ypäjä 22.-25.7., osallistujia 7, valmentajat Sirpa Brumpton ja Anna 

Andersen, Noora Kuusinen mukana järjestelyissä.  
- Youth Cup Islanti oli todella onnistunut 
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8§ PR -valiokunta 

- tehtävät ja tavoitteet, toimintaperiaate: PR-toiminta on kaikkien valiokuntien asia, tällä 
hetkellä itse valiokunnassa ei ole ihmisiä tekemään kaikkea sitä, mitä vaaditaan. Jos on 
jotain, mitä toivotaan PR:n tekevän, niin valmis idea ja jopa jonkinlainen tehtäväjako, että 
joku on valmis asiaa edistämään, eikä vain vaadita, että valiokunnasta joku asian hoitaa.  

- keskusteltiin erilaisista mahdollisuuksista keskittää vaatetilauksia johonkin tiettyyn 
toimittajaan 

- keskusteltiin siitä, että johtokunta ottaisi enemmän vastuuta vuosittaisista isoista 
tapahtumista 

- puheenjohtajan haku laitetaan auki, mutta toistaiseksi mennään niin, että valiokunnan 
jäsenet hoitavat omat vastuualueet  

- MM-kisatiedotus ja lehtijutut, näistä AJ laittoi tiedustelun Kati Aholalle 
6§ Talous  

- tulostimia ostettu 2kpl ja radiopuhelimia 6kpl 
- maajoukkuejohdolle siirretään Sirpa Brumpton tilille FI89 1449 3500 0039 19 käyttörahaa 

MM-kilpailuja varten. Käyttörahalla maksetaan mahdollinen protesti (200€), 
joukkueenjohdon huoneiden avainten pantit (à 100€) sekä kisoissa joukkueelle ostettavia 
välipaloja ja mahdollisesti ratsukoiden eläinlääkärimaksut kilpailuista lähdettäessä. 
Siirrettävä summa on 800€. Kuluista joukkueenjohto toimittaa yhdistyksen 
rahastonhoitajalle tiliotteen ja kuitit.  

- tilin saldo 24 125,49€, maksettavia laskuja tulossa 4 000€  
- päätettiin maksaa maajoukkuekoordinaattori Pia Rallille 400€ korvaus tehdystä työstä 

maajoukkueelle (PR jääväsi itsensä tässä kohdassa) 
- päätettiin ostaa pop-up -teltta yhdistykselle 

7§ Muualla päätetyt asiat 
- SRL liittokokouksen 14.4. valtakirja annettiin Marjo Nuuttila  

8§ Muut esille tulevat asiat 
- Vermon tapahtuma 7.9.2019 (viesti liitteenä): SIHY haluaa olla yksi pääjärjestäjistä ja 

osallistuu passikoppien kuljetuksen kustannuksiin. SIHY maksaa sovitut ja etukäteen 
kerrotut kustannukset laskulla. PR tehdään SIHY:n kanavissa, annetaan ajanottolaitteet 
sekä passirata käyttöön veloituksetta ja paikalle tulee Sihy Shop veloituksetta.   

- SM kuulumiset: tulos miinukselle 1000-2000€, lehtijuttuja oli hyvin, ratsukoilta hyvää 
palautetta 

- PM kuulumiset, PM-manuaali: rataa odotetaan, nettisivuille on tunnukset Ruotsista, 
pidämme oman logon, vaikka tulevaisuudessa voisi olla aina PM-kisat samalla logolla ja 
nettisivulla. PM-manuaali on kommenttikierroksella UV:lla. Muilta mailta ei ole vielä tullut 
kommentteja.  

- Ypäjän Baana -hanke kuulumiset: Marian Seppälä ei enää ole Ypäjällä töissä, selvitetään 
kuka on uusi yhteyshenkilö. AVI:lle lähdössä uusi hakemus, vielä uupuu Pauliina 
Mansikkamäen allekirjoitus. Osta baana metri -kampanja on kerryttänyt rahaa 5 000€.  

- syyskokous 16.11.2019, AJ järjestää paikan ja sihteeri tekee virallisen kutsun, kun paikka 
on selvillä 

9§ Seuraava kokous 
- sovitaan seuraava kokous Facebook -ryhmässä Doodle -kyselyllä 

10§ Kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 
 
 
 

Annastiina Jäppinen, puheenjohtaja  Pia Ralli, sihteeri 
 
 
 
 
 
 


