
     Johtokunta  8/2022 muistio 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  29.6.2022 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Sini Mätäsniemi (SM, nuorisovaliokunta, poistui klo 21.30), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), 

Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Pia Ralli (sihteeri), Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta, paikalla 
kohta 5 alkaen klo 20.18), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta, 
paikalla kohta 5 alkaen klo 20.18), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Silvia Ufer (SU, 
puheenjohtaja), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Johanna 
Niemi (JN, jäsen), Kati Susi (KS, varajäsen, poistui klo 21.30) 

Poissa  Mari Väyrynen-Kunnas (MVK, koulutusvaliokunta)  
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

• SU avasi kokouksen klo 20.05 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

• Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

• Kokouksen asialistalla vain SIHY – Àlenskur yhteistyösopimus koskien NC22 kilpailuiden järjestämistä 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• kokouksen 7/2022 pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin 

5§ PM22 / NC22 yhteistyösopimus 

• 6.2.2 Key persons 
- SIHY johtokunta poisti tämän kohdan sopimuksesta 

• 7.1. Budget 
- SIHY haluaa lisätä budjettikappaleeseen lauseen, että budjettia seurataan projektin edetessä ja 

sitä muutetaan molempien osapuolten hyväksynnällä tilanteen niin vaatiessa. NC2022 kuluja 
karsitaan, mikäli alkuperäiseen budjettiin suunnitellut tulot eivät toteudu.  

• 7.2 Event contribution Åland Government 
- SIHY johtokunta haluaa lisätä lauseeseen sen, että Àlenskur haki tukea itsenäisesti hyväksymättä 

sitä SIHY:llä 

• 8.3 Attest 
- poistetaan viimeinen lause 

• 8.4 Liquidity 
- lisätään ”kirjallisesti” 

• 8.5 Financial outcome 
- poistetaan kaikki alkuperäiset tulonjaon portaat 
- tulos jaetaan 50–50, mutta vasta inventaarion osituksen jälkeen 
- bonuksia ei makseta, kilometrikorvauksia voidaan maksaa, kun tulos on selvillä ja merkittävästi 

hyvä inventaarion osituksen jaon jälkeen 

• 9 Inventory 
- sama teksti kuin 8.5. eli inventaario vaatii osituksen tilinpäätöksen jälkeen.  

9 § Seuraava kokous 

• SIHY johtokunta – NC22 johtajat mahdollisimman pian 

• SIHY johtokunta SM22 la 9.7. 

• SIHY johtokunta ti 19.7.2022 klo 20 Meet 
10 § Kokouksen päättäminen 

• SU päätti kokouksen klo 21.37 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
 
 
 

Silvia Ufer, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 


