
     Johtokunta  11/2021 pöytäkirja 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  21.9.2021 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Saara 

Suutarla (SS, pr-valiokunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK) Marika 
Moring (MM, jalostusvaliokunta)  

Poissa  Pipsa Wagner (PW, jäsen), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Natalie Slögs (NS, varajäsen), Hanna 
Matilainen (varajäsen, lehti), Kaarina Metz (KM, varajäsen), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), 
Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

-  

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja  
- kokouksen 10/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Talous 
5.1. Taloustilanne 

- päätili 22 486,67 €, baanatili 29 676,44 € 

5.2. SRL  

- tukien hakeminen, MK ja JN selvittää hoitaa 

5.3. ESRA 

- mitä tukia voi hakea, JW selvittää Anitan kanssa 

6§ Koulutusvaliokunta 
- Ohjaajakurssit 1 & 2 pidettiin Iso-Tuomistossa 6.–8.9. Neljä henkilöä osallistui molemmille kursseille, 

neljä kakkoskurssille.  
- Joulukuun 10.–12. päivä talli Fludabaerissa Camilla Hedin valmistava FEIF-ratsastuksenohjaajakurssi 
- Loppuvuonna järjestellään vuosihuoltoa, joka jossain vaiheessa joulun jälkeen/alkuvuonna. Teemana 

nuorten hevosten käsittely ja koulutus, pyritään saamaan kouluttajaksi Thorarinn "Tóti" 
Eymundsson Islannista. 

- Oppilaitoksiin on markkinoitu SIHY:n ohjaajakoulutuspakettia, vielä ei ole tärpännyt, mutta 
kiinnostuneita on. 

7§ Jalostusvaliokunta  
- näyttelyiden osanotto vähäistä, joten miinukselle menee 
- 2022 näyttelyiden ajankohta on suunniteltu 11–12.6 (tai 10.-11.6) 

8§ Urheiluvaliokunta 
- Liittovalmennustoiminnasta tehty perinpohjainen selvitys valmennuskoordinaattori Tiina Harrinkari ja 

Julia Wejberg. Hinnat on SRL määrittelemät ja ensi vuodelle kustannukset on nousemassa aivan liikaa. 
Keskustelua myös paikoista, missä meidän liittovalmennuksiamme on pidetty, että niiden laatu ei aina 
vastaa hintaa. Tilat tulisi esim. pohjiltaan olla sellaiset, että kaikilla on samat mahdollisuudet 
valmentautua. Keskustelua, että voisiko SIHY osallistua matkakustannuksiin. Ideana myös, että jos 
liittovalmennukset toteutettaisiinkin isoina tapahtumina keskitetysti esimerkiksi Ypäjällä kaksipäiväisinä. 
Saataisiinko esim. tilavuokria edullisemmin, ja olisiko tällainen rakentavampaa ja sisällöltään rikkaampaa 
ratsukoille. Olisiko myös ideaa, että tehtäisiin vuosittain palautekysely liittovalmennuksen ratsukoille. 
Keskusteltiin siitä, että tällä hetkellä ei toteudu liittovalmennuksen perusajatus, että voidaan tarjota 
edullisesti laadukasta valmennusta potentiaalisille ratsukoille. Onko meillä tarvetta tällaiselle 
liittovalmennukselle, mikä ei tavallaan johda mihinkään ja mikä on nykyään todella kallista. Tehdään 
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kysely parin vuoden ratsukoille, että mitä hyötyä ja mitä toiveita. PR tekee lomakkeen uv:n alle. Lisäksi 
todettiin, että uv pj tulee olla liittovalmennuksen fb-ryhmässä.  

- SM22: paikka auki, ei vielä työryhmää haettu, kuka tekee haun. PR muokkaa vanhan lomakkeen uv:n 
sivulta. Sieltä otetaan ensin talteen ensin PM22 ilmoittautuneet. Metzit on ilmaisseet, että siellä voi 
pitää. Tämä pitää selvittää lokakuun aikana, että miten alueen ongelmat selvitetään ensi kesäksi, jos 
kisat ovat siellä. Lisäksi katsotaan taloudelliselta kannalta, että onko Metzit lopulta edullisempi kuin 
Ypäjä. MK katsoo SM tilinpäätöksestä -21 kulut. Vaihtoehtona on Ypäjä. Lisäksi pohdintaan, että GK:n 
katselmukset + passit olisivat Metzeillä, vaikka SM olisikin Ypäjällä. JN selvittää Metzit, JW Ypäjä. 
Tarjoukset molemmista paikoista. SM kisat ovat 7.-10.7.2022. 

9§ PR-valiokunta 
- lehden tilanne: hakemuksia on tullut päätoimittajaksi ja taittajaksi, haku päättyy syyskuun loppuun 
- messukatsaus: Hevoset siirtynyt 2022, paikka maksettuna, Bastioniin oltu yhteydessä, että saataisiin  40 

v näkyvyyttä, Horse Fair ei enää järjestetä, HIHS kalenterissa 
- kotisivujen korotus korkeammalle tasolle ei saanut kannatusta, mennään nykyisellä tasolla 
- sometiimi tehnyt somestrategian 

10§ Nuorisovaliokunta 
- ei asioita 

11§ Muualla päätetyt asiat 
 

12§ Muut esille tulevat asiat 
12.1. Jäsenistön viestit 

• ei viestejä  
12.2. FEIF  

•  
12.3. SRL 
12.4. SIHY konferenssi 

• ajankohta syksy 2021 
• sisältö valiokunnat + johtis 

              12.5. Johtokunnan karonkka 
              12.6. SIHY 40-vuotta juhlavuosi 2022 

• juhlatoimikunnan perustaminen 
              12.7. PM22 

• tilannetiedotus 
              12.8. Syyskokous 

• budjetti 

• palkittavat selvillä johtokunta, uv ja jv. Pr ei palkitse, kv ja nv puuttuu. JN hakee kehykset. 
Lahjakortit pitää tiliöidä, SM kisoista jäänyt 9 lahjakorttia 

• ehdokkaat johtokuntaan 

• PR lataa vuosikokouksen pöytäkirjasta luonnoksen driveen 

• MK hoitaa etäosallistumistyökalun, ohjeistus kevätkokouksesta valmiina 
13§ Seuraava kokous 

- to 23.9. klo 20 Meet vuosikokousasiat 

14§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 22.01 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

Johanna Niemi, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 


