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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  4.11.2019 klo 20.-21.30 
Paikka  Skype 
Läsnä  Annastiina Jäppinen (AJ, puheenjohtaja) jäävi 10§ kaksi viimeistä kohtaa, Maija Kipinoinen 

(MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Johanna Niemi (JN, urheiluvaliokunta), Marika 
Moring (MM, jalostusvaliokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Tiina Savolainen 
(TS, varajäsen), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Pia Varhelahti (PV, rahastonhoitaja) paikalla 10§ 
alkaen. 

Poissa  Arnella Nyman (AN, koulutusvaliokunta), Kirsi Valve (KV, varajäsen) 
  
ASIAT 
 
1§ Kokouksen avaus  

- AJ avasi kokouksen klo 20.00 
 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- läsnä puheenjohtaja ja 5 jäsentä 

 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 
 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- kokouksen 9/2019 pöytäkirja  

5§ Urheiluvaliokunta 
- Vuoden ratsastajat: seniori Katie Brumpton Sundin, juniori Anniina Kanerva, nuori Gerda-

Eerika Viinanen, passiratsastajat Katie Brumpton Sundin, nuori Marleena Mönkäre, juniori 
Maija Iloniemi, Nelly Loukiala Vuoden Tulokas, Veera Sirén ja Arnella Nyman 
kunniamaininnat kisamenestyksestä. GK-ratsastajaa ei palkita, koska on niin vähän vielä 
ratsukoita ja tähän palkitsemiseen on tulossa järjestelmä, että millä kriteereillä palkitaan. 
Mainitaan Harmonious riders FEIF-listalta, neljä ratsastajaa. Valiokunta hoitaa kunniakirjat 
ja kutsuu ratsastajat vuosikokoukseen.  

- FEIF seminaari 2020 kaksi osallistujaa, Johanna Niemi ja Tiina Savolainen 
6§ Koulutusvaliokunta 

- Ohjaajien vuosihuolto onnistui hyvin ja tapahtuma on laskutettu osallistujilta ja 
palautelomakkeet on myös lähetetty osallistujille 
- Hippokseen tulossa juttu jäsentalleista 
- hevostalouden perustutkinnon uudistuksesta vastaa valiokunnassa Laura Niemi ja sen 
kehittäminen on hyvällä mallilla 

7§ Nuorisovaliokunta 
- ei käsiteltäviä asioita 

8§ PR -valiokunta 
- SIHY osallistuu 2020 Hevosmessuille 
- jäsentalleista tulossa näkyvyyttä SIHY Instagram ja Facebook 
- Facebook -sivulle kilpailu, että saadaan enemmän seuraajia 

9§ Jalostusvaliokunta 
- ei käsiteltäviä asioita 

10§ Talous  
- tilin saldo 2.11.2019: 6139,60 € 
- rahastonhoitajan haku, ei vielä ehdokkaita tehtävään 
- controller on jatkossa vpj 
- MK selvittää 2020 aikana yhdistyksen mahdollisuutta työllistää henkilöitä erilaisin 

tukirahoin kuten Leader-rahoitus.  
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- talousarvio 2020 käytiin läpi, mutta se oli vielä vajaa, joten sen käsittely jatkuu 

etäkokouksena joko johtokunnan Facebook -ryhmässä tai tarvittaessa Skype -
kokouksella.  

- Ypäjän baana -hanke metrilaskutus tehty 14.-26.10. Baana -tilin saldo n.14 000 €. Myytyjä 
metrejä 4.11. 300m. Tiedote Facebook -sivulle, että laskut on lähteneet ja että jos ei ole 
saanut laskua, niin ottaa yhteyttä.   

- SM2020 SM-kisajohtaja: hakemus Annastiina Jäppinen, liitteenä. Tämä kohta käsiteltiin 
kokouksen lopuksi, AJ poistui kokouksesta tämän kohdan ajaksi jäävinä. MK siirtyi 
puheenjohtajaksi. Johtokunta päätti hyväksyä yksimielisesti Annastiina Jäppisen 
kisajohtajaksi, mutta sopimusehdoista täytyy vielä keskustella. Johtokunta tekee 
ehdotuksen AJ:lle viimeistään ke 6.11.   

11§ Muualla päätetyt asiat 
-   

12§ Muut esille tulevat asiat 
- toimintasuunnitelma 2020 käytiin läpi 
- Vuoden Toimihenkilö Annika Kyrklund, AJ kirjoittaa kriteerit 
- Karonkka su 5.-6.1.2020. Selvitetään vielä paikkaa.  
- PM 2020, viesti NIHC kokouksesta liitteenä. Johtokunta päätti, että SIHY tukee Ruotsin 

PM-kisoja. Yksityiskohdista sovitaan mahdollisimman pian. 
- SRL syyskokous 24.11. hallitukseen ehdolla https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/esitykset-

hallituksen-jaseniksi/  
- SRL lajiseminaarit 23.11. https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/lajiseminaarit-23.11.2019-

helsingissa/  
- “Alexandra Montan Gray to the board of FEIF”, SIHY kannattaa ehdotusta. 
- AJ kertoi Ypäjän baana -hankkeen tilanteesta, miten hyvin Ypäjän kunnan kanssa 

yhteistyö on lähtenyt käyntiin. YHO henkilöstö on vaihtunut viimeisen puolen vuoden 
aikana ja nyt puhaltaa uudet positiiviset tuulet hankkeenkin kannalta. YHO ja SIHY tulee 
toteuttamaan rata-alueet tehokkaalla yhteistyöllä. Rahoitusta tarvitaan edelleen ja samoin 
projektille vetäjä.  

13§ Seuraava kokous 
- päätetään Facebook -ryhmässä  

14§ Kokouksen päättäminen 
- MK päätti kokouksen klo 22.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtajat Annastiina Jäppinen, Maija Kipinoinen sihteeri Pia Ralli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/esitykset-hallituksen-jaseniksi/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/esitykset-hallituksen-jaseniksi/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/lajiseminaarit-23.11.2019-helsingissa/
https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/lajiseminaarit-23.11.2019-helsingissa/

