
     Johtokunta  9/2021 muistio 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  17.8.2021 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara 

Suutarla (SS, pr-valiokunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Liina Kuusela (LK, 
varapuheenjohtaja), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta klo 20.40 alkaen), Maija Kipinoinen (MK, 
rahastonhoitaja), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta, poistui klo 21.50), Hanna Leppänen (HL, 
jäsensihteeri klo 21.00 alkaen), Pipsa Wagner (PW, jäsen) 

Poissa  Natalie Slögs (NS, varajäsen), Hanna Matilainen (varajäsen, lehti), Kaarina Metz (KM, varajäsen),  
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen 20.06 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja  
- kokouksen 8/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Talous 
5.1. SM-kilpailuiden budjetti 

• 75 € puuttui, selvitetty 

• KIPA maksut on tullut 

• tuomareiden matkakulut selvitetty, kirjataan junamatkat  

• puuttuvat ostolaskut ja yhteistyölaskut selvitetään vielä 

• toteuma tällä hetkellä noin – 5100 € 

• reklamaatio käsiohjelmasta, mikä ei ollut painettu vaan oli digitaalisesti nettisivulla pdf. -tiedostona. 
Tarjotaan hyvitykseksi lehdestä mainostilaa 1/ 4 s Equivital ja 1/ 8 s Tupasvilla.  

5.2. Taloustilanne 

• päätili saldo 25 104,98 €, baanatili 29 795,79 € 

• erääntyneet -395 € 

6§ Koulutusvaliokunta 
- valmistuneet uudet ohjaajat Annukka Siipola FEIF III, Maaru Moilanen FEIF I, Olga Pohjola FEIF I 
- Kainuun valmennustalli hakee SIHY jäsentalli statusta 
-  

7§ Jalostusvaliokunta  
- näyttelyt Orimattila 3.–4.9. ja Kiuruvesi 5.9. 
- Orimattila ilmoittautumisaika päättyy 22.8. 

8§ Urheiluvaliokunta 
- maajoukkuejohtajaksi hakemuksia tullut 5kpl, tämä kohta käsiteltiin kokouksen lopuksi ja jäävinä SB ei 

läsnä. JW kertoi tulokset maajoukkueen kyselystä sekä uv keskustelusta. UV:n ehdotus 
joukkueenjohtajiksi on Linda Åberg ja Jenny Stenberger. UV:n ehdotusta kannatettiin yhtä vaille 
yksimielisesti. Eriävänä kannan esitti PW, joka ehdotti toiseksi joukkueenjohtajaksi Sirpa Brumptonia. 

- SM21 tilanne: raportti ja budjetti valmistuu syksyn aikana 
- SM22 tilanne: kisaorganisaatiosta laitetaan haku, paikka tulee päättää pikaisesti 
- maajoukkue ja -rinki tapahtumat:  
- paikalliskerhotapaaminen ja kisakalenteri 2022: 30.8. etänä, passien ajanottoon koulutus toteutetaan 

myöhemmin 
9§ PR-valiokunta 

- Hevosmessut 11.–12.9.: siirretty 2022 
- lehden taittajan ja päätoimittajan haku pitää avata mahdollisimman pian 
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- nettisivujen uudistus etenee 
- lehden digiversiosta tehdään kysely jäsenistölle 
- uusi jäsen Kanerva Ahonala 

10§ Nuorisovaliokunta 

•  ei asioita 
11§ Muualla päätetyt asiat 

•  
12§ Muut esille tulevat asiat 

12.1. Jäsenistön viestit 

• kysymys passien ajanottolaitteiden vuokraamisesta, JN ja SS selvittää kysyjän kanssa 

• viesti some-keskustelusta lähetetystä viestistä 

12.2. FEIF  

•  

12.3. SRL 
12.4. SIHY konferenssi 

• ajankohta auki koronan vuoksi 
              12.5. Johtokunnan karonkka 

• ajankohta syksy 2021, päätetään fb-ryhmässä 
• kenties 1.–3.10. Sappee, SB kysyy mökkiä 

              12.6. SIHY 40-vuotta juhlavuosi 2022 

• juhlatoimikunnan perustaminen, tiedote julkisesti, että porukkaa haetaan, KS tekee  

• tavoitteena järjestää erilaisia tapahtumia koko vuoden ajan, esim. 1.5. Islanninhevosen päivä, 
webinaareja, iso näkyvyys SRL gaalassa jne. 

              12.7. PM22 

• selvitys, että onko mahdollista pitää Ahvenanmaalla 

• NIHC kokous ehdotus pe 20.8. tai ti 24.8. klo 19 Suomen aikaa 

• budjettityöryhmä: MK ja PR lähtee työstämään pohjaa ja sen jälkeen kommentit johtokunta ja 
Alenskur 

              12.8. Syyskokous 2021 

• aika la 2.10. klo 13 tai 14, paikkaa etsitään HKI-JKL väliltä 

• mietitään etäyhteyttä 
13§ Seuraava kokous 

• ti 21.9. klo 19 Meet 

14§ Kokouksen päättäminen 

• JN päätti kokouksen klo 22.50 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

Johanna Niemi, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 


