
 Johtokunta  9/2020 pöytäkirja 

 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 

 
Aika  6.7.2020 klo 20-22 
Paikka  Skype 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli 

(sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Saara 
Suutarla (SS, pr-valiokunta), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Liina 
Kuusela (LK, varajäsen) 

Poissa  Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Hanna 
Leppänen (jäsensihteeri) 

 
ASIAT 
 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen 20.09 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 

3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 09/2020 

5§ Kevätvuosikokous 

- toimintakertomus, JN esittää 

- tilinpäätös, MK esittää kokouksessa 

- sääntömuutokset, PR tehnyt valmiiksi 

- PM22, JN esittää tilanteen 

- Ratahanke tiedotus, JN esittää 

6§ Talous 

- tilien saldot: päätili 36 133,03€ ja ratahanketili 30 235,89 € 
- saatavia 79 €, perinnässä 540 € 

- passikoppien siirrosta Orimattila -> Ypäjä tulossa lasku, SM-kilpailuiden budjetista 

7§ Muualla päätetyt asiat 

- ei päätettyjä asioita 

8§ Muut esille tulevat asiat 

- SM T1 palkinto, SS tilaa Raudikkoruunalta, jos kuparilankaisen saa, arvo noin 200 €. 

- mietintään ehdotettavaksi paikalliskerhoille SIHY vuosimaksua, kuten on jäsenmaksu 

jäsentalleille 

- PM22: 

 - Ahvenanmaa: ei sovellu 

- Orimattila: vaatii lisätöitä, selvityksessä Jalkurissa, että ovatko valmiita panostamaan rataan 

- Stall Metz: Kaarina kilpailuidenjohtaja ja Metzit voivat vastata taloudellisesti kisoista, 

kisoihin pieni työryhmä 4-5hlö, lisäksi organisaatio (fb-ryhmä) ja erikseen talkoolaiset. SM21 

voisi olla hyvä pitää samassa paikassa. Onko yksityisen mahdollista saada esim SRL tukea tai 

muuta avustusta kisoille.  

- tehdään tiedote PM22 ratojen avoimesta hausta, deadline 20.7. Tiedotteeseen listaus, että 

mitä kisa-alue oikeasti vaatii. Hakemuksiin myös aluekartta. SS tekee pohjan ja lataa 

johtikseen luonnoksen. Tiedote klo 18 ulos 6.7. Yhteydenotot urheilu@islanninhevonen.net 

- sovitaan johtiksessa päiviä käydä mahdollisissa uusissa paikoissa 

mailto:urheilu@islanninhevonen.net
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- Ratahanke: Kaakkolan tilan kanssa käyty keskustelua ja suunnitelmia on alueesta, hanke -

ryhmässä on joitakin ideoita, mutta niistä ei ole toistaiseksi mitään tarkempaa suunnitelmaa 

9§ Seuraava kokous 

- ti 21.7. klo 18 Skype 

14§ Kokouksen päättäminen 

- JN päätti kokouksen klo 22.13 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

 

puheenjohtaja Johanna Niemi  sihteeri Pia Ralli 


