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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  16.2.2021 klo 20–22 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Maija Kipinoinen 

(MK, rahastonhoitaja), Pia Ralli (sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Marika 
Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Kaarina Metz (KM, 
varajäsen), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta, paikalla klo 20.55, kohta 10 alkaen) 

Poissa  Pipsa Wagner (PW, jäsen), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Hanna Leppänen (HL, 
jäsensihteeri), Natalie Slögs (NS, varajäsen),  

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen klo 20.06 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin kokouksen läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- kokouksen 1/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Talous 
5.1. Taloustilanne 

• Tilisaldot: 
FI5481469710044651 30012,44 (16.02.2021) 
FI4380207710078639 11906,12 (16.02.2021) 

• Erääntyneet: 
Rinkimaksu 50 € (muistutettu) 

5.2. Tilinpäätös 2020 

• on aloitettu ja tulee johtokuntaan hyväksyntään ennen tilintarkastajalle vientiä 

• johtokunnan pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti ja lisäksi asiakirja, missä johtokunnan 
allekirjoitukset 

6§ Koulutusvaliokunta 
- lisenssikurssien laskutus, ohjeistus ja suorittaneiden rekisterin ylläpito. Nettisivujen ohjeistus 
päivitetty ainakin osittain (TS). Tässä tavoitteena yhtenäiset ohjeet ja tarkistus sekä kehittää 
tallennussysteemi, että kaikki kurssien käyneet löytyvät tarvittaessa. Sovittiin, että kun rekisterit 
saadaan ajantasaisiksi, niin jatkossa listaus pidetään Drivessä johtokunnan ja valiokuntien 
saatavilla.  

7§ Jalostusvaliokunta  
- Kevätnäyttely Orimattila 29.-30.5.2021, tuomarit ok 
- Jalostuspäivä = virtuaalinen tietoiskuluento jalostusasioista 

- Jalostuksen peruskurssi kevät 2021 etänä 

- HIPPOS – SIHY yhteistyösopimus on työnalla 

8§ Urheiluvaliokunta 
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- SM22 myönnetty Talli Metz:lle. Asiasta keskusteltu myös Álenskurin sekä maajoukkueringin 
kanssa. Johtokunta hyväksyi tämän yksimielisesti. 
- SM21 sopimus SIHY – Talli Metz hyväksytty. Jääveinä päätöksenteossa olivat JN, TS, KM.  
- kilpailujärjestäjä prosessi (LIITE 1), hyväksyttiin pienin oikolukukorjauksin 
- maajoukkue ja -rinki: HUJO budjettia käytiin läpi ja todettiin, että se vaatii vielä vastauksia ja 
perusteluita 

9§ PR-valiokunta 
- lehden postituslista: valiokuntien pitää käydä läpi lista ja tarkistaa omat sidosryhmät sekä 
yhteistyökumppanit, että lehti postitetaan oikein. Lista löytyy Drive - Johtokunta. Tämän deadline 
maaliskuun loppu. Jatkossa listaa voi täydentää, kun uusia yhteistyökumppaneita tai -tahoja tulee 
yhdistykselle. 

10§ Nuorisovaliokunta 
- palaveri FEIF/Gundula kanssa ensi viikolla Youth Campin asioista 
- nuortenpäiviä mietitään, että miten tässä tilanteessa niitä voi järjestää 

11§ Muualla päätetyt asiat 
-   

12§ Muut esille tulevat asiat 
12.1. Jäsenistön viestit 

• ei viestejä  
12.2. FEIF  

• Delegates assembly 13.2.2021, TS ja PR osallistuivat, muistiinpanot johtiksen fb 

• Update Meeting 14.2.2021, TS ja SB osallistuivat 

• yhteystietojen päivitys tehty 

• Leisure Riding meeting: kysytään vielä fb-ryhmässä halukkaita 
Please participate using the following link until February 
20th 2021: https://doodle.com/poll/nqczhc8nh9ywcgqb?utm_source=poll&utm_medium=li
nk The suggested dates are: 
Thursday 25th February 20:00 (8pm) CET 
Tuesday 2nd March 20:00 (8pm) CET 
Wednesday 3rd March 20:00 (8pm) CET 

12.3. SRL 

• toimintakertomus 2020 pyydetty SIHY:n osuus (Minttu Kuusisto, 15.2.). Pyydetään 
uudistus, että Askellajiratsastus on omana kohtanaan 5.5., missä on meidän oma 
toimintakertomuksemme, mikä on tiivistelmä SIHY:n varsinaisesta toimintakertomuksesta. 
SRL deadline toimintakertomukselle on 10.3. (JN, PR) 

• palaveri JN – Koipijärvi 2.2.2021. Koipijärvi vie meidän asioita eteenpäin ja ollaan häneen 
aktiivisesti yhteydessä, toimitetaan pöytäkirjoja ja tiedotteita. Kevään aikana pyritään 
näkemään. Ideana, että jos pidettäisiin palaveri esimerkiksi Iso-Tuomiston tallilla ja 
Koipijärvi pääsisi issikan selkään. Samalla tehdään juttu seuraavaan lehteen. JN järjestää.  

12.3. ESRA 

• ESRA kokous 17.2., kevättapaaminen suunnitteilla 18.4. 

• jatkossa LK hoitaa yhteydenpitoa ESRA edustaja Anita Kaakkolan kanssa ja tiedottaa 
johtokuntaa ajankohtaisista asioista  

               12.4. Kevätkokous 

• Teivo varattu la 10.4. klo 13, tilavuokra 100 € + tarjoilut 

https://doodle.com/poll/nqczhc8nh9ywcgqb?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/nqczhc8nh9ywcgqb?utm_source=poll&utm_medium=link
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• Ideana, että kysytään luennon pitäjäksi Malin Schön (FEIF Trainer of the Year 2020), SB 
hoitaa 

• keskustelua, että miten voitaisiin järjestää etäosallistuminen kokoukseen, onko etä-
äänestäminen mahdollista kuten oli FEIF-kokouksessa. TS kysyy Doug neuvoa, JN kysyy SRL, 
että saako sieltä jotain apua tällaisen kokouksen järjestelyihin. 

• toimintakertomus 2020 (valiokunnat ja johtokunta) helmikuun loppuun mennessä 
lähetettävä HL:lle, PR ja JN valmistelee johtokunnan 

• pöytäkirjojen tulostus ja allekirjoitus 

• johtiksen allekirjoitukset 
12.5. SIHY konferenssi 

• ajankohta syksy 2021 
• sisältö valiokunnat + johtis 

              12.6. Johtokunnan karonkka 
• ajankohta kevät 2021, päätetään fb-ryhmässä 
• sisältö, päätetään fb-ryhmässä 

              12.7. Teivo-Baana ry 
• kevätkokous la 10.4. Teivo, edustajien valinta. Nykyiset Annastiina Jäppinen varsinainen 

ja Johanna Niemi varajäsen. SIHY:llä kaksi edustajaa. T-B ry tällä hetkellä ilman toimintaa, 
mutta yhdistys seuraa Teivon alueen kehitystä. Edustajien velvollisuuksiin kuuluu 
tiedottaa SIHY:n johtokuntaa T-B ry asioista. Johtokunta ehdottaa seuraaviksi edustajiksi 
varsinainen JN ja vara SS.     

 
13§ Seuraava kokous 

- ti 9.3.2021 klo 20 Meet 

14§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 21.43 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

 

Johanna Niemi, puheenjohtaja  Pia Ralli, sihteeri 
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LIITE 1 

Kilpailujärjestäjät, SIHY 
 
Kuka voi järjestää virallisia askellajikilpailuita 

Kisoja voivat järjestää SIHY:n rekisteröityneet paikalliskerhot, SRL:n jäsentallit, SRL:n jäsenseurat ja SRL:n 
yhteisöjäsenet, jotka ovat hakeneet järjestämisoikeutta. 

Yhteisöjäsenmaksut 

SRL laskuttaa yhteisöjäsenmaksua 70 €/vuosi/kilpailujärjestäjä. 

SIHY maksaa yhteisöjäsenmaksun SIHY:n paikalliskerhoille ja jäsentalleille, jotka ovat kilpailujärjestäjiä. 

Miten paikalliskerho tai jäsentalli pääsee yhteisöjäseneksi 

SIHY toimittaa vuosittain listan kilpailujärjestäjistä liitolle, minkä mukaan maksut maksetaan. 

Syksyisin vahvistetaan kilpailukalenteri, minkä mukaisesti SIHY ilmoittaa kilpailujärjestäjät liitolle. Tahot, 
jotka eivät aio järjestää kilpailuja seuraavana vuonna, poistetaan listalta. 

Kun uusi kilpailujärjestäjä haluaa saada itselleen kilpailujärjestäjäoikeudet, tulee heidän lähettää pyyntö 
urheiluvaliokunnalle. Pyynnön tulee sisältää seuraavat tiedot: 

• kerhon nimi 
• kerhon y-tunnus 
• kerhon nimen lyhenne 
• paikkakunta, johon kerho on rekisteröity 
• yhteyshenkilön nimi 
• yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
• yhteyshenkilön katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

Kun jo aiemmin oikeudet omannut taho haluaa uudelleen aktivoida oikeudet, tulee heidän lähettää pyyntö 
urheiluvaliokunnalle ja päivittää yllä olevat tiedot, mikäli niihin on tullut muutoksia. 

Uuden kilpailujärjestäjän lisääminen Senseen ja Kipaan kestää noin neljä arkipäivää. Oikeuksien uudelleen 
aktivointi onnistuu jopa päivässä. 

 


