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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  11.7.2021 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), 

Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK, 
rahastonhoitaja), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta klo 
21.21 alkaen), Pipsa Wagner (PW, jäsen, klo 21.23 alkaen) 

 Kutsuttuna ratsastajien edustajat Jenny Sternberger, Julia Wejberg kohta 4§ 
Poissa  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Hanna Matilainen (varajäsen, lehti), Natalie Slögs (NS, varajäsen), 

Kaarina Metz (KM, varajäsen), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta),  
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- LK avasi kokouksen klo 20.07.  
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 
4§ WR ja SM-kilpailut 2021 palaute 

- ratsastajien edustajien Jenny Sternberger ja Julia Wejberg puheenvuoro: ratsastajien palaute SM-
kilpailuista. Palaute toimitetaan kirjallisesti vielä SIHY:lle. 

- ratsastajien palautteita 
- SM-kilpailuiden ratsastajien edustajan raportti 
- FEIF-tuomareiden palautteita 
- Yhdessä WR-kilpailuiden palautekyselyn tulokset löytyvät johtokunnan FB-ryhmästä  
 
Johtokunta käsitteli palautteita. Todettiin, että tiedottamista tarvitaan mahdollisimman pian, että palautteet 
on saatu ja huomioitu sekä että niitä kerätään edelleen. Tiedottamisessa myös pitäisi eriyttää ratahanke, SM 
ja PM asiat. Kysytään tiedottamista HM.  
 

5§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- kokouksen 6/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

6§ PM-kilpailut tilanne ja palaute 
 
Kilpailijoilta, tuomareilta, toimihenkilöiltä, yleisöltä ja paikalla olleilta on tullut johtokunnan tietoon runsaasti 
palautetta ja parannusehdotuksia ja näistä johtokunnalla nousi huoli alueen sopivuudesta PM-kilpailuihin. 
Tästä syystä pyydämme Talli Metziltä täydellistä selvitystä, että koska ja mitä alueelle ollaan tekemässä. 
Aikaraja selvitykselle 18.7. SIHY on vastuussa PM-kilpailuista ja on näin ollen oikeutettu tietämään PM-
suunnitelmista ja myös kommentoimaan niitä. Tämän jälkeen katsotaan, että täyttävätkö molemmat 
osapuolet tehdyn sopimuksen sisällön täydelleen. 
 
Johtokunta totesi keskustelussa, että olemme yhdistyksenä myös velvollisia informoimaan muita 
pohjoismaita, että palautteita on kuultu ja olemme ryhtyneet toimiin tilanteen selvittämiseksi. 
 

7§ Ratahanke 
- ratahanke edelleen odotustilassa 
- metriostajien informointi ja ohjeistus rahojen palautusta haluaville, PR 

8§ WR-kisatuki 2021 
-  Vuonna 2021 on järjestetty kahdet WR-kilpailut - Snöggur WR 22.5. ja Yhdessä WR 11.–12.6.  
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Johtokunta päätti, että tämän vuoden WR-kilpailutuet maksetaan aiemman päätöksen ja käytännön mukaan 
kuluja vastaan ilman, että kerhojen pitää toimittaa SIHY:lle tilinpäätöstä kisoista. Urheiluvaliokunta jakaa 
tuen budjetistaan, mutta vähintään 500 € / kisat. PR ja KS jääväsivät itsensä tästä päätöksestä. 

9§ Muut esille tulevat asiat 
- ei muita esille tulevia asioita 

10§ Seuraava kokous 
- 18.7., mutta mikäli osallistuminen näyttää vähäiseltä, niin ti 20.7. klo 19 Meet 

11§ Kokouksen päättäminen 
- LK päätti kokouksen klo 22.54 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

puheenjohtaja Liina Kuusela    sihteeri Pia Ralli 


