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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous

Aika 06.01.2019 klo 10.00
Paikka Purola Farm, Saarijärvi
Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Pia Ralli (PR, sihteeri), Pia Varhelahti (taloudenhoitaja), 

Johanna Niemi (JN, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Maija Kipinoinen 
(MK, varapuheenjohtaja, pr-valiokunta), Pipsa Wagner (PW, nuorisovaliokunta), Saija Tanttu (ST, 
pr-valiokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Pia Varhelahti (PV, rahastonhoitaja), 
Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Tiina Savolainen (TS, varajäsen), Kirsi Valve (KV, varajäsen)

Poissa Arnella Nyman (AN, koulutusvaliokunta)

ASIAT
1§ Kokouksen avaus 

Pj avasi kokouksen 10.12
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi
3§ Koulutusvaliokunta

Ei käsiteltäviä asioita. 
4§ Jalostusvaliokunta

Johtokunta päätti, että yhdistys maksaa kesän 2018 näyttelyn tappion. 

5§ Urheiluvaliokunta

Maajoukkueasiat. Joukkueenjohdon tehtävät, vastuut ja oikeudet sekä maajoukkuesäännöt on 
viimeistelyä vaille valmiit. Tiedote tulee ensimmäiseen lehteen. 

6§ PR-valiokunta

Yleisesite SIHY:stä vielä työnalla. 
Izettle ilmeisesti vanhentunut, MK selvittää ja tarvittaessa hankkii uuden.
Kaikista messuista aina julkinen tiedote, että missä ollaan mukana.
PR toivoo, että kaikki valiokunnat infoaa kuukausittain tapahtumistaan, jotta niitä voidaan 
markkinoida somekanavissa. Lisäksi valiokuntia kehoitetaan päivittämään omia alasivujaan 
nettisivuilla ja aina linkittämään etusivun Ajankohtaista -palstalle uutinen, että mitä uutta on 
omassa valiokunnassa. Uutiset voi aina myös linkata Facebook -sivulle. 
Valiokuntien pitää päivittää uudet valiokuntien kokoonpanot vastuualueineen Yhteystiedot 
-sivulle. 

7§ Nuorisovaliokunta

Nuorten valmennusleiristä Ypäjällä on tulossa mainos lehteen. Vetäjinä Sirpa Brumpton ja Anna 
Andersén, lisäksi Nora Kuusinen ja Anna Oksanen kertomassa Youth Leader koulutuksesta sekä 
työskentelystä ulkomailla. 
Sanna Oja (Oulu) ja Johanna Vuori (Pirkanmaa) uusia nuorisovaliokunnan jäseniä.
Nuorten päivistä tulee tarjouspyynnöt julkiseksi lähiaikoina.  
Youth Camp 2019 Islannissa, vielä ei ole päivämääriä.
Maskottiori 2019 julkaistaan tammikuun aikana. Orin kautta nuorille kerrotaan jalostuksesta. 

8§ Talous

Jäsensihteeriksi on valittu Hanna Leppänen ja taloudenhoitajaksi Pia Varhelahti. He laskuttavat 
työstään tuntiperusteisesti. 
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Taloustilanne 2018 lopussa oli hyvä. Tilin saldo 31.12.2018 oli 14 481,14 €.
 
Jatkossa valiokuntien tulee säilyttää rahastonhoitajalle lähetetyn laskutuspyynnön taustalla oleva 
nimilistaus, jotta reklamaatiotilanteissa on varmasti tallella laskutusperusteet.
 
Tapahtumissa edullisempi osallistumishinta SIHY:n jäsenille kuin ei-jäsenille. Tapahtuman 
järjestäjän pitää lähettää jäsensihteerille lista osallistujista ja jäsensihteeri tarkistaa onko 
osallistujat jäseniä. Vasta tämän tarkistuksen jälkeen valiokunta voi laittaa laskutuspyynnön 
taloudenhoitajalle. Jäsenrekisteri on vain jäsensihteerin takana tietosuojalain uudistuksen vuoksi.

9§ Muita asioita

FEIF seminaarin asiat käsitellään seuraavassa kokouksessa, jotta valiokunnat ehtivät käsitellä 
omat kohtansa seminaarin asialistasta. 

SM 2019 järjestetään Orimattilassa. Kisajohtaja on Annastiina Jäppinen. 

Kevätvuosikokous: 
- ajankohta su 31.3.2019, paikka ja oheisohjelma tarkentuu lähempänä. 
- ehdotus SIHY kunniajäseneksi Fred Sundwall. 
sääntömuutokset: 
- johtokunnan jäsenille ilmainen jäsenyys 2020 alkaen. Jäsensihteeri lähettää joka vuosi 
joulukuun loppuun mennessä SRL:lle listauksen kunniajäsenistä ja johtokunnan jäsenistä, jolloin 
sieltä laskutetaan vain SRL jäsenmaksu
- yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko julkaisemalla kirjallinen kutsu yhdistyksen 
ylläpitämässsä, jäsenille postitettavassa jäsenlehdessä tai internetsivuilla. Kutsu on julkaistava 
14 päivää ennen kokousta.

Syyskokous la 16.11.2019.

SIHY tapahtumakalenteri tehtiin kokouksessa ja se julkaistaan lehdessä sekä nettisivuilla.

10§ Seuraava kokous

Skype -kokous ma 28.1.2019 klo 19.30-21.00

11§ Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen klo 12.53 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi. 
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