
 Johtokunta  10/2020 pöytäkirja 

 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  21.7.2020 klo 19-21 
Paikka  Skype 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli 

(sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Sirpa 
Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Liina Kuusela (LK, varajäsen), Marika Moring (MM, 
jalostusvaliokunta) 

Poissa  Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), 
Hanna Leppänen (jäsensihteeri, johtokunnan ulkopuolinen),  

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen klo 19.00 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- hyväksyttiin pöytäkirja 9/2020 

5§ PM2022 
- avoin haku päättynyt 20.7.2020, hakemuksia tuli Talli Metz ja Ahvenanmaan paikalliskerho 

Álenskur. Hakemukset liitteenä. 

- Pitkän yksityiskohtaisen keskustelun jälkeen kannatettiin yksimielisesti, että järjestetään PM22 

Suomessa ja kisapaikaksi valittiin Talli Metz. Kaikki olivat yhtä mieltä myös siitä, että sopimus 

pitää tehdä yksityiskohtaiseksi SIHY:n ja Metzien välillä vastuista ja oikeuksista järjestämisessä.  

- tiedotetaan, että SIHY on hakenut PM22 kilpailuita ja ne tullaan järjestämään yhteistyössä Talli 

Metz kanssa heidän tilallaan.  

- nyt aloitetaan sopimuksen tekeminen ja kisaorganisaation kasaaminen 

- tiedotetaan muita Pohjoismaita, että kisat on ok pitää Suomessa 

- PR tekee julkisen tiedotteen luonnoksen johtokuntaan 

- JN tiedottaa Metzejä, TS tiedottaa Alenskur 

- SM21 pidetään myös Metzeillä 

- Álenskurilta kysytään (TS), että haluavatko järjestää SM22, johtokunta kannatti yksimielisesti 

tätä ehdotusta 

6§ Ratahanke  
- ei tiedotettavaa 

7§ Talousasiat 
- passikoppien siirto UV 

- lehti 3/2020 osa kustannuksesta PR, osa lehti, osa SM20 

8§ PR-valiokunta 
- Mestaruuskisojen käsiohjelma lehteen 3/2020 

9§ Nuorisovaliokunta 
- Youth Camp 2021 Ypäjän kanssa järjestelyt hyvällä mallilla 

10§ Koulutusvaliokunta 
- ei asioita 

11§ Urheiluvaliokunta 

- passikoppien siirto Orimattilasta Ypäjälle 
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- Mestaruuskilpailut, ei tiedotettavaa 

12§ Muualla päätetyt asiat 

- SM-kilpailuiden T1 luokan kiertopalkinto tilattu Raudikkoruuna.fi -tekijältä, hinta-arvio noin 

200€ 

- johtokunta on päättänyt FB-ryhmän keskustelussa, ettei Mestaruuskilpailuiden 2020 passilajeja 

voida turvallisuussyistä järjestää Ypäjällä raviradan nykyisen kunnon vuoksi. Selvityksessä on 

SM-kisaorganisaatiolla, että onko ravirata mahdollista vielä kunnostaa meidän passilajien 

vaatimuksiin. Tähän deadline vko 30/2020. Heti vko 31 on selvitettävä hyvin nopealla 

aikataululla, että missä passilajien lajimestaruudet pidetään, jos niitä ei pidetä Ypäjällä. 

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

- sähköpostit on lähettäneet spämmiä ympäriinsä, asiasta tiedotettu julkisesti 

13§ Seuraava kokous 
- päätetään Doodle -kyselyllä FB-ryhmässä 

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

 
 
 
 
 

puheenjohtaja Johanna Niemi  sihteeri Pia Ralli 


