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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  9.3.2021 klo 20–22 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Maija Kipinoinen 

(MK, rahastonhoitaja), Pia Ralli (sihteeri), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara 
Suutarla (SS, pr-valiokunta), Natalie Slögs (NS, varajäsen), Sirpa Brumpton (SB, 
nuorisovaliokunta, paikalla 20.30 alkaen), 

Poissa  Hanna Matilainen (varajäsen, lehti), Kaarina Metz (KM, varajäsen), Hanna Leppänen (HL, 
jäsensihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), 
Pipsa Wagner (PW, jäsen) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- LK avasi kokouksen klo 20.02 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- kokouksen 2/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Talous 
5.1. taloustilanne 5.3.2020 

• Tilisaldot: 
FI5481469710044651: 29 993,09 € 
FI4380207710078639: 45 444,74 € 

• Erääntyneet, perinnät: ei mitään! 
5.2. tilinpäätös 2020 

• MK valmistellut ja esitti tilinpäätöksen, liitteeksi tarvitaan vielä Vuosikertomus, mikä 
valmistuu 10.3., mutta vahvistetaan vasta vuosikokouksessa 10.4. Tilikauden tulos 
alijäämäinen -2383,85 €.  

• Johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen 2020 ja se lähetetään allekirjoituksen jälkeen 
tilintarkastajalle. 

6§ Koulutusvaliokunta 
- ei asioita 

7§ Jalostusvaliokunta  
- SIHY – HIPPOS yhteistyösopimus 2021 
- Kevätnäyttely Orimattila 29.-30.5.2021 
- Jalostuspäivä = virtuaalinen tietoiskuluento jalostusasioista 

- Jalostuksen peruskurssi kevät 2021 etänä 

8§ Urheiluvaliokunta 
- SM21 tilannetiedotus:  

Askellajiratsastuksen suomenmestaruuskilpailut 2021 
Ajankohta: 1.-4.7.2021 
Paikka: Talli Metz, Mäntsälä 
Tilanneraportti 9.3.2021 
Kisaorganisaatio 

• tallennettu päivitettävä versio johtokunnan driveen 
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Toimihenkilöt 
• samassa dokumentissa kisaorganisaation kanssa 
• kaikkia ilmoittautuneita ei ole vielä asemoitu tehtäviin 

o tarvitaan vielä lisää toimihenkilöitä, haku auki nettisivuilla 
o samalla voi ilmoittautua myös SM22 ja PM22 toimihenkilöksi. Tavoitteena on saada 

samoja henkilöitä useampaan tapahtumaan 
Rakenteet 
• Passikopit saapuvat huhtikuussa 2021  
• Tuomarikopit valmistumassa kovaa vauhtia 
Viestintä 

• logo on työn alla Minna Paanasella 

• lehden kapasiteetista pitää keskustella, että paljonko SM-kilpailut tarvitsevat tilaa 
Budjetti 

• SIHY/UV tekemä budjetti, mitä tarkennetaan nousseiden tuomarikulujen osalta ja 
järjestelyiden edetessä 

- maajoukkue ja -rinki tapahtumat, tilanne:  

• MM-kilpailuihin ilmoittautuminen 21.3. mennessä, majoitukset mietinnässä 

• sponsorit vahvistamatta 

• ringiltä kysytty toiveita esimerkiksi webinaarien aiheiksi, mutta toistaiseksi ei ole ollut 
mitään tapahtumia 

• maajoukkueringin päivitys kotisivuille 
- tuomarikoulutus 22.–23.5. 

9§ PR-valiokunta 
- lehden postituslista: valiokuntien pitää käydä läpi lista ja tarkistaa omat sidosryhmät sekä 
yhteistyökumppanit, että lehti postitetaan oikein, deadline maaliskuu 
- 2000 Instagram seuraajaa tuli täyteen ja seuraajien kesken arvottiin Maarun Islantilaisneuleet -
kirja 
- varainhankinta: SIHY tallilistaus maakunnittain 30 € / vuosi 

• islanninhevostallit esitellään maakunnittain ja linkin sisältävinä tallin niminä 

• tietojen ylläpito ja päivitys pyynnöstä 2krt/vuosi 

• kotisivujen listauksen mainostus kerran vuodessa SIHY:n sosiaalisen median kanavissa 

• Islanninhevostallit maakunnittain - Suomen Islanninhevosyhdistys ry (islanninhevonen.net) 

10§ Nuorisovaliokunta 
- FEIF päätti, että Youth Camp siirretään vuodella tai kahdella koronapandemian tilanteen vuoksi 

11§ Muualla päätetyt asiat 
-   

12§ Muut esille tulevat asiat 
12.1. Jäsenistön viestit 

• ei viestejä  
12.2. FEIF  

• Leisure Riding meeting: ei osallistuttu 
12.3. SRL 

• Vuosikertomus 2020, deadline 10.3. PR ja JN hoitaa. 

• Koipijärvi tapaaminen Iso-Tuomisto. JN hoitaa. 

               12.4. Kevätkokous 

• Teivo varattu la 10.4. klo 13, tilavuokra 100 € + tarjoilut 

https://www.islanninhevonen.net/islanninhevosyhdistys/islanninhevostallit/islanninhevostallit-maakunnittai/
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• Vuosikertomus 2020. PR ja JN. 

• pöytäkirjojen allekirjoitukset ok Vismasign 

• johtiksen allekirjoitukset 
12.5. SIHY konferenssi 

• ajankohta syksy 2021 
• sisältö valiokunnat + johtis 

              12.6. Johtokunnan karonkka 
• ajankohta kevät 2021, päätetään fb-ryhmässä 
• sisältö, päätetään fb-ryhmässä 

              12.7. SIHY 40-vuotta juhlavuosi 2022 

• juhlatoimikunnan perustaminen 
              12.8. PM22 

Organisaatio 
Toimihenkilöt 
• haku avoinna nettisivuilla 
Majoitus 
• Tällä hetkellä on varattu tuomareille hotellimajoitus.  
Rakenteet 
• Katsomot varattu 
• VIP-teltta varattu 
• expoteltta varattu  
• tallirakenteet varattu (srl) 
• telttoja varattu (srl) 
• Passikopit saapuvat huhtikuussa 2021  
• Tuomarikopit valmistumassa kovaa vauhtia 
Markkinointi 
• Mainospaidat suunnitteilla ja tarkoitus julkaista ja aloittaa myynti tämän vuoden SM-

kisoissa 
                12.9. Nettisivujen päivitys 

• jokainen valiokunta on vastuussa omien alasivujensa päivittämisestä. Tälläkin hetkellä 
sivuilla on vanhentunutta ja väärää tietoa.  

13§ Seuraava kokous 
- ti 30.3.2021 klo 20 Meet 

14§ Kokouksen päättäminen 
- LK päätti kokouksen klo 22.00 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

puheenjohtaja Liina Kuusela   sihteeri Pia Ralli 

 


