
 Johtokunta  13/2020 pöytäkirja 

 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 

 
Aika  23.9.2020 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Tiina Savolainen (TS, 

urheiluvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Liina Kuusela (LK, varajäsen) 
Poissa  Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK, 

varapuheenjohtaja), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Kati Susi (KS, 
koulutusvaliokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Pipsa Wagner (PW, varajäsen) 

 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen klo 19.25 
 

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

 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 
 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- hyväksyttiin kokouksen 12/2020 pöytäkirja  

 
5§ PM22 

- tilannekatsaus: NIHC:lle on lähdössä presentaatio vko 39, minkä johtokunta on katsonut läpi 
 

6§ Ratahanke 
- ei tiedotettavaa 

 
7§ Koulutusvaliokunta 

- ei asioita 
 
8§ Jalostusvaliokunta  

- ei asioita 
 
9§ Urheiluvaliokunta 

- Lajimestaruus -raportti ja tuloslaskelma käytiin läpi. Tulos -2434,19 € 
- paikalliskerhotapaaminen 17.9. kuulumiset: tapaamiset 4krt/vuosi, paikalliskerhojen välisten 

kilpailuiden säännöt uudistettiin 
- kisakalenteri 21 rakennettiin hyvässä hengessä, vain muutamat kisat on vielä varmistettava ja lisäksi 

odotetaan Ypäjältä vahvistusta kisapäiviin. 2 x WR-kisat, 2 x kansalliset + SM-kisat.  
- SM21 ja SM22 paikat riippuvat PM22 paikasta. 
- maajoukkue ja -rinki kuulumiset: kilpailuissa seurattu rinkiläisiä, valmistelut 2020 kuntotestiin on jo 

aloitettu, muuten vuoden tapaamiset peruuntuivat koronan vuoksi, rinkiä tiedotettu koko vuoden. 
Keskusteltiin siitä, että olisiko rinkiläiset jatkossa julkinen listaus. Ja pitää tarkistaa, että onko 2019 
joukkue edelleen voimassa oleva joukkue, kun 2020 ei valittu uutta joukkuetta. TS vie asiat UV ja 
maajoukkue.  

 
10§ PR-valiokunta 

- päätoimittajaksi on mahdollisesti ehdokkaita 
- SM-t-paidat tulossa SIHY Shoppiin myyntiin 

 
11§ Nuorisovaliokunta 

- Youth Camp 17.-22.7.2021 Ypäjällä, osallistumismaksu n.600€, sisältöä kehitetään 
 
12§ Talous 

- MK ei paikalla, ei asioita 
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13§ Muualla päätetyt asiat 

-  
14§ Muut esille tulevat asiat 

- jäsenistön viestit: -  
- Syyskokouksen 14.11. valinnat, ketkä johtiksesta jatkaa, vaihtovuorossa parillisina vuosina sihteeri, 

uv, nuoriso, jäsen, varajäsenet, varapuheenjohtaja 
- SS luonnostellut jäsenkirjettä, mutta tarvitsee apua, PR auttaa 
- ESRA Etelä-Suomen alueen syyskokous 24.10. Nurmijärvi, ilmoittautuminen 19.10. mennessä. Anita 

Kaakkola on edustaja ja myös toinen edustaja voi SIHY:stä osallistua, TS osallistuu. Valtakirja pitää 
muistaa allekirjoittaa ja toimittaa edustajille.  

 
15§ Seuraava kokous 

- ke 21.10. klo 19-21: Syyskokous asiat, valiokuntien toimintasuunnitelmat ja budjetit 15.10. 
mennessä, HUJO kuulumiset, SRL liittokokouskuulumiset 

 
16§ Kokouksen päättäminen 

- JN päätti kokouksen kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi klo 20.32 
 
 
 
 
 

puheenjohtaja Johanna Niemi  sihteeri Pia Ralli 


