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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  14.10.2019 klo 20.-21.30 
Paikka  Skype 
Läsnä  Annastiina Jäppinen (AJ, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli 

(sihteeri), Johanna Niemi (JN, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), 
Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Tiina Savolainen (TS, varajäsen), Eliisa Mönkäre 
(EM, jäsen),  

Poissa  Pia Varhelahti (PV, rahastonhoitaja), Arnella Nyman (AN, koulutusvaliokunta), Kirsi Valve (KV, 
varajäsen) 

ASIAT 
 
1§ Kokouksen avaus  

- pj AJ avasi kokouksen ajassa 20.00.  
 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- läsnä puheenjohtaja ja 7 jäsentä 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- kokouksen 8/2019 pöytäkirja hyväksyttiin  

5§ Urheiluvaliokunta 
- SM-rajat 2020 T1 ja V1 5,4 5,1 ja 4,6 T2 ja F1 5,1 4,6 ja 4,3. Lisäksi SM-rajat passeihin 

on vaatimus osallistua vähintään yhteen viralliseen passijuoksukilpailuun. 
- Vuoden ratsastajat päätetään seuraavassa uv kokouksessa 
- aluevalmennus: tällä kaudella aluevalmentajana Sirpa Brumpton, kaksi ryhmää 

Pirkanmaa-Häme Kuumassa, Keski-Suomi Saarijärvellä. Katselmuksessa 11 ratsukkoa, 
ryhmäkoko 9-13 ratsukkoa, hinta 83€/kerta. Kuivaleiri 15.12. Selvityksessä SRL 
aluevalmennuksen ilmainen Ypäjän maneesi. 

- paikalliskerhokokous oli onnistunut, uv lähettää muistiinpanot kokouksesta kaikille 
paikalliskerhoille 

6§ Koulutusvaliokunta 
- FEIF Education Seminar, Sirpa Brumpton osallistuu 

7§ Nuorisovaliokunta 
- nuorten päivien uudistustyö meneillään, tänä vuonna osallistujia 21 hlö. Ehdotus, että 

Nuorten Päiviä voisi järjestää paikalliskerhojen lisäksi myös SIHY jäsentallit. 
- SM-kisojen myyntitulot selvityksessä 
- Vuoden palkittavat: tsemppari Tenho Heimonen, Aktiiviset nuoret Eliisa Mönkäre ja Nora 

Kuusinen, nuoria toimihenkilöitä Kirsikka Poikkimäki, Nea Vaarankorpi, Iida Niemi, Aliisa 
ja Venla Heino, Unna Lammi, Kanerva ja Veera Niemi, Gerda-Eerika Viinanen. 
Palkinnoiksi diplomit ja lahjakortteja SIHY Shop:n.  

8§ PR -valiokunta 
- HIHS: työvuorot ok, muutama vuoro on vielä vailla tekijää. Standin rakennus ti 22.10., AJ 

tuo tavarat, mutta rakennukseen tarvitaan vielä väkeä.  
- HIHS: jäsenviesti SIHY:n jäsentallit ja niiden näkyminen tapahtumassa.  

Johtokunnan vastaus: 
Tämä tapahtuma tuli valitettavan nopealla aikataululla ja SIHY:lle tarjottiin vain 5min 
esitysaika lastenmatineasta. Pikaisella aikataululla oli nopeasti saatava joku ja Brynhildur 
valikoitui, kun oli tiedossa, että heillä on valmiita esityksiä lasten matineassa esitettäväksi. 
Jäsentalleilla on mahdollisuus toimittaa kaikkiin messutapahtumiin esitteitä jakoon ja niin 
näillekin messuille. Tulevaisuudessa jäsentalleja nostetaan esiin ja pyritään pyytämään 
niiltä esimerkiksi tämän kaltaisia näytöksiä tapahtumiin. SIHY:n johtokunta ja 
tapahtumasta vastaavat pyytävät anteeksi tätä tapausta jäsentalleilta! Välitätkö viestin 
myös muille talleille, kiitos.  

-  
9§ Jalostusvaliokunta 
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- Vuoden kasvattaja: Talli Sommarbo Uusi esittäjä/kunniamaininta: Laura Nyström 
- suomalaisen jalostuksen ranking systeemin kehittäminen, kasvatustukien jakoperusteiden 

uudistus. Hippos tukee kasvatustoimintaa ja nyt se haluaa yksinkertaistaa tukisysteemiä. 
Meillä ei ole rankingia, jolloin suunniteltu uudistus ei toimi meillä, eikä huomioi 
kisatuloksia. Kokous 31.10. Hippoksella rotuyhdistysten kesken.  

10§ Talous  
- kustannusraportit toimitettu valiokunnille 
- tilin saldo 6 204,31€, maksetut 1626€, maksamattomia 2026,80€ 

11§ Muualla päätetyt asiat 
-   

12§ Muut esille tulevat asiat 
- toimintasuunnitelmat ja talousarviot 2020 lokakuun loppuun mennessä valiokunnilta 
- Vuoden Toimihenkilö ja muut palkittavat 30.10. mennessä 
- Syyskokouksen paikka Ypäjä auditorio 16.11. klo 12-15, paikka ilmainen 
- SRL syyskokouksen edustaja. 24.11. Pia Ralli  
- FEIF seminaari 02/2020: sääntömuutosehdotukset ja muut viestit ensin NIF:lle ja sitten 

FEIF. Lentojen varaus hyvä tehdä vasta kun ohjelma on julkaistu.  
- Edelleen yhdistys hakee tärkeisiin tehtäviin tekijöitä. Isoimmat projektit PM- ja SM-kilpailut 

sekä Ypäjän Baanahanke ovat edelleen ilman projektijohtajia. Lisäksi yhdistyksen 
johtokuntaan tarvitaan ihmisiä tärkeille paikoille kuten puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja valiokuntien puheenjohtajat.  

- keskusteltiin baanahankkeesta ja PM-kilpailuista. Näistä enemmän tietoa kaikilla viikon 
päästä. Ensimmäinen SM/PM-kokous on ke 16.10.  
 

13§ Seuraava kokous 
- ma 4.11. klo 20-21.30 Skype 

14§ Kokouksen päättäminen 
- pj AJ päätti kokouksen ajassa 21.39. kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 
 
 
 

 
Puheenjohtaja Annastiina Jäppine  Sihteeri Pia Ralli 
 
 


