
 Johtokunta  kokousmuistio 03/2019 

 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 

 
Aika  25.03.2019 klo 19.30 
Paikka  Skype 
Läsnä  Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Johanna Niemi (JN, urheiluvaliokunta), Marika 

Moring (MM, jalostusvaliokunta), Pia Varhelahti (PV, rahastonhoitaja), Tiina Savolainen (TS, 
varajäsen), Arnella Nyman (AN, koulutusvaliokunta) 

Poissa  Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Saija Tanttu (ST, pr-valiokunta), 
Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Kirsi Valve (KV, 
varajäsen) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

AJ avasi kokouksen klo 19.32 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 Hyväksyttiin kokouksien 1/2019 ja 2/2019 pöytäkirjat 
4§ Koulutusvaliokunta 

- Kuulumisia: Koulutusvaliokunnan edustaja käynyt OPH:n kokouksessa, ja 
askellajiratsastus pyritään saamaan valinnaisaineeksi hevostalouden perustutkintoon. 

- Kevään vuosihuolto peruuntuu todennäköisesti vähäisen osallistujamäärän takia. 
Jatkossa kyselyitä tms. Facebookissa, jotta KV osaisi järjestää sellaisia vuosihuoltoja, 
joita ohjaajat kaipaavat. 

5§ Jalostusvaliokunta  
- Jalostuspäivän suunnittelu käynnissä, paljon tulossa esiintyjiä.  

6§ Urheiluvaliokunta 
- GK-kilpailuiden tukihakemus. Hyväksytty.  
- FEIF tuomarikoulutuksen tukihakemus. Hyväksytty. 
- Ajanottolaitteisto passeja varten valmis 
- SM-kilpailuiden tilanteesta tiedotus SM-kilpailuiden sivustolle 

7§ PR-valiokunta 
- Uuden PJ:n haku käynnissä. Uusi puheenjohtaja valitaan kevätkokouksessa 31.3. 
- PM-vuosi edessä: PR isossa roolissa! 

8§ Nuorisovaliokunta 
Ei käsiteltäviä asioita 

9§ Talous  
- Taloustilanne. Laskutettavat, saatavat, perittävät. 
- Tilinpäätöksen allekirjoitus elektronisesti, tilintarkastajan suosituksesta. Visma Signe 

otettu käyttöön 
- Tilinpäätös 2018 – Hyväksytty ja päätetty 

- Tilin saldo: 44 023,47€ 
10§ Muita asioita  

- Vuosikokokouskutsuun lisätään PR-valiokunnan puheenjohtajan valinta 
- Teivo-Baana Ry:n Sihyn edustajat valittu vuosikokouksessa: Annastiina Jäppinen 

varsinainen jäsen, Johanna Niemi varajäsen 
- Ypäjän baanahanke: OKM liikuntapaikkarakentaminen -hakemus valmis ja päivittää voi 

12.4. asti. Ainakin SIHY tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 pitää liittää 
mukaan. Päätös tulee toukokuun puolessa välissä. 

o 100 000€ on suuri summa hankkia: tarvitsemme rahoituksen hakuun osaavan 
henkilön, joka hoitaa rahoituksen hankinnan baanalle. 

o Ypäjälle tiedotetaan, että baanan rakentaminen aloitetaan heti kun lumet sulavat, 
riippumatta siitä, saadaanko rahoitusta nyt vielä vai ei  

11§ Seuraava kokous 
Doodle -kysely, jotta saataisiin mahdollisimman moni osallistumaan. 

12§ Kokouksen päättäminen 
PJ päätti kokouksen klo 20.42 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi.  


