
 Johtokunta  Kokousmuistio 5/2019 

 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  16.4.2019 klo 19.30 
Paikka  Skype 
Läsnä  Annastiina Jäppinen (AJ, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), 

Johanna Niemi (JN, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Pia Varhelahti (PV, 
rahastonhoitaja), Arnella Nyman (AN, koulutusvaliokunta) Carla Atroshi (CA, pr-valiokunta), Sirpa 
Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri), 
Tiina Savolainen (TS, varajäsen, liittyi kokoukseen 20.15) 

Poissa  Kirsi Valve (KV, varajäsen) 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30. 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- Todettiin kokouksen läsnäolijat ja että kokous on päätösvaltainen. 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista. 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/2019 pöytäkirja. 
5§ Koulutusvaliokunta 

- Ohjaajien vuosihuolto peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Syksylle suunnitteilla uusi. 
6§ Jalostusvaliokunta  

- Jalostuspäivä 13.4. oli onnistunut, eikä tuottanut tappiota. Yleisö oli tykännyt tilaisuudesta! Lippujen 
hinnoista oli etukäteen ollut keskustelua somessa. Jäsenhankintakamppanja tehtiin eli kun liittyi 
jäseneksi paikan päällä, niin sai sisäänpääsyn kaupanpäälle. Tämä tuotti viisi uutta jäsentä.  

- Seuraava tapahtuma jalostusnäyttely 18.-19.5. 
- keskusteltiin seuraavan jalostuspäivän sisällöstä, yksi idea olisi, että se olisi SIHY -päivä ja 

sisällöltään laajempi 
7§ Urheiluvaliokunta 

- Passitoimikunnan pj ja urheiluvaliokunnan sekä pr-valiokunnan jäsenen Annika Kyrklundin 
eroaminen näistä tehtävistä. 

- tuomareiden hankkiminen kisoihin, UV:n tuomarivastaava tekee asiasta tiedotteen paikalliskerhoille  
- passikoppien kuljetus Ypäjältä Orimattilaan pitää jotenkin järjestää, tätä selvitetään edelleen 

8§ PR-valiokunta 
- Hevosmessujen palaute. Keskusteltiin yleisesti messujen toteuttamisesta tulevaisuudessa. 

9§ Nuorisovaliokunta 
- Youth Cup lähtijät Iida Varhelahti ja Oona Toura, Leader Essi Labart. 
- kaksi nuorten päivää pidetty: 13.4. Oulussa Svalin pitämänä 12 osallistujaa ja 27.2. Purolassa 

Saarijärvellä Demanturin pitämänä. 
- Ypäjän valmennusleirille ilmoittautunut 8, vielä muutama paikka vapaana 
- uusi jäsen valiokunnassa Vilma Vuori, vastaa lähinnä somesta 
- mietinnässä uusi myyntituote 

10§ Talous  
- Taloustilanne, saldo 15.4. 43 084,84€. Myyntisaatavat 3406,50€ ja erääntyneitä 3006,50€. 
- Tilintarkastajaksi lupautunut Juha Siikavuo ja varatilintarkastajaksi KHT Timo Helle 

11§ Muualla päätetyt asiat 
- SRL liittokokouksen 14.4. valtakirja annettiin Maria Nuuttilalle  

12§ Muut esille tulevat asiat 
- jäsenistön viestit, ei saapuneita viestejä 
- Tilannekatsaukset: 

SM-kisat: neuvottelut majoituspaikoista hevosille ja talkoolaisille hyvässä vaiheessa, 
camping-alue varmistumassa, parannustyöt selvityksessä keväällä, passikoppien 
kuljetuksesta odotetaan tarjousta, passiradan sijoituksesta tehty kysely, radalle 
sisääntulosta tehty kysely, toimihenkilöiden rekry ok mallilla, muutamia vielä puuttuu, 
palkinnot ok, kutsu tulossa Kipaan lähiaikoina 
PM-kisat: ei tiedotettavaa 
Ypäjä -baanahanke: hankkeen vetäjiksi on kysytty Pasi Koivunen ja Karri Alameri, 
edelleen haussa koordinaattori vetämään koko hanketta 

- NIF pj kokous kuulumiset. 
- kevätvuosikokous su 28.4. klo 13-14 Orimattila, Cafe Misako 
- SRL toimitusjohtaja on eronnut tehtävästään 16.4. 

13§ Seuraava kokous 
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- ma 27.5. klo 19.30-21.00 Skype 

14§ Kokouksen päättäminen 
- AJ päätti kokouksen 21.06 

 
 
 
 

 
 

Annastiina Jäppinen, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 
 
 
 

 


