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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  19.8.2020 klo 20-22 
Paikka  Skype 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli 

(sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Sirpa 
Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Liina Kuusela (LK, 
varajäsen), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Hanna Leppänen (jäsensihteeri, johtokunnan 
ulkopuolinen) 

Poissa  Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), klo 21.45 alkaen TS, klo 
22.00 alkaen KS ja HL 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen klo 20.04 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- hyväksyttiin kokouksen 10/2020 pöytäkirja 

5§ PM2022 
- NIHC on myönteinen, että PM 2022 on Suomessa. Suomen pitää kuitenkin tehdä vielä virallinen 

hakemus kilpailuista, mikä hyväksytetään vielä talven aikana pohjoismailla. Tämä hakemus on 

jo työnalla, aluekartta sekä etäisyydet satamaan yms. tekee HL piirroksena. Tästä 

hakemuksesta vastaa PM ydintyöryhmä. NIHC kokous suunnitteilla vko 36-37. 

- SIHY – Metz PM-kilpailuiden järjestämisen sopimus, jaettu johtokunnalle fb ja drive. Käytiin 

sopimus yksityiskohtaisesti läpi, tehtiin muutamia muutoksia ja TS toimittaa uuden 

sopimusluonnoksen Talli Metzille.  

- SIHY:n PM22 organisaation vapaaehtoisten rekrytointi. Ydinryhmä tekee tiedotteen 

rekrytoinnista organisaatiokaavion pohjalta ja se julkaistaan mahdollisimman pian SIHY:n 

nettisivuilla, mihin tulee myös lomake.   

- PM logo on jatkossa aina sama kaikissa PM-kilpailuissa ja myös nettisivut ovat samat. HL on 

oikeudet jo nettisivuille.  

6§ Ratahanke  
- organisaation rekrytointi vasta syyskokouksen jälkeen, mikäli jäsenistö on ratahankkeen 

puolella. Tällä hetkellä työstetään tiedotusta/esitystä syyskokoukseen, vastuu pr-valiokunta (SS, 

PR) 

- tilanne Ypäjä ja Kaakkola on edelleen auki 

7§ Talousasiat 
- tilien saldot (MK laittaa myöhemmin) 

- saatavat n.300 €, perintä – 450 € 

- tuomaripalkkioiden maksamisen ohjeistus paikalliskerhoille 

- budjettipohja 

- sähköpostitilanne 

- johtokunta päätti tilata kaksi uutta iZettle -maksupäätettä, MK hoitaa. Vanhat eivät enää toimi. 

8§ PR-valiokunta 
- lehti 3/2020 sisältää Lajimestaruus -kilpailuiden käsiohjelman ja on painoa vaille valmiina. 
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- päätoimittajan tilanne, Kati Ahola ei jatka. Uuden päätoimittajan rekrytointi heti julki. 

- jäsenhankintakamppanja on tulossa lehteen, uusien jäsenten kesken arvotaan jäsentallien 

lahjoittamia palkintoja. Myös Hevosurheilu -lehteen tulossa tästä mainos. 2019 syksyllä on 

tehty jäsenhankintaan esite, HL etsii sen. Painatetaan näitä esitteitä jakoon.  

9§ Nuorisovaliokunta 
- Mestaruuskisoissa nv-teltalla arpajaiset ja ig-kilpailu 

- Youth Camp 2021 kokous vko 35, palkintoja kaivataan 

10§ Koulutusvaliokunta 
- ohjaajakurssit sekä ohjaajien vuosihuolto siirtyvät vuoteen 2021 

11§ Urheiluvaliokunta 

- asiat käsitellään seuraavassa kokouksessa 

12§ Muualla päätetyt asiat 

-   

13§ Muut esille tulevat asiat 
- jäsenistön viestit: käsitellään seuraavassa kokouksessa 

- Syyskokous 14.11. mahdollisesti Teivossa. Tilaisuudessa voisi olla esimerkiksi joku luento ja 

vaikka ruokailuakin omakustanteisesti tarjolla. Valiokuntien ja hallinnon toimintasuunnitelmien 

ja talousarvioiden deadline 15.10.  

- uusien sähköpostien tietoturvallisuus ja Driven jakamiskäytännöt. 

13§ Seuraava kokous 
- Google Meet ke 2.9. klo 19-21 

14§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 22.35 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi niiltä osin kuin niiden 

käsittelyä ei siirretty seuraavaan kokoukseen. 
 
 
 
 
 
 

Johanna Niemi, puheenjohtaja  Pia Ralli, sihteeri 
 


