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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  28.8.2019 klo 20.-21.00 
Paikka  Skype 
Läsnä  Annastiina Jäppinen (AJ, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli 

(sihteeri), Johanna Niemi (JN, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), 
Arnella Nyman (AN, koulutusvaliokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Tiina 
Savolainen (TS, varajäsen), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen) 

Poissa  Pia Varhelahti (PV, rahastonhoitaja), Kirsi Valve (KV, varajäsen) 
 
ASIAT 
 
1§ Kokouksen avaus  

- vpj MK avasi kokouksen klo 20.08 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- kokouksen 7/2019 pöytäkirja 
5§ Urheiluvaliokunta 

- ESRA myöntänyt 500€ tuen aluevalmennuksen kuivaleiriin 
- uudet tulospalveluohjelmat IceTestNG ja Sport Fengur valinta edelleen kesken, mutta 

pohjoismailla SF käytössä, joten kenties siihen päädytään 
- aluevalmennukseen haku auki 
- passikoppien talvi 2019 säilytyspaikka Ryttylä/Iso-Tuomisto 
- PM manuaalin kommentointi työnalla 
- keskustelua PM puheenjohtajien kokouksesta 
- paikalliskerhokokous Snettanssissa 22.9., MK tulee paikalle 
- maajoukkueelle lähetetty palautekysely ja joukkueenjohtajat tekevät MM-kisoista raporttia 
- SB terveisiä MM-kisoista yleisesti, pohjoismaiden joukkueenjohtajat suunnittelevat 

yhteistä kokousta 
- tämä kohta käsiteltiin kokouksen lopuksi: Uusien maajoukkueen johtajien valinta 2020-

2021, jääveinä Sirpa Brumpton ja Tiina Savolainen poissa tästä kohdasta. Keskustelua 
ehdokkaiden ehdoista. Tiina Savolainen ja Sirpa Brumpton valittiin, mikäli päästään 
ehdoista yhteisymmärrykseen.  

6§ Koulutusvaliokunta 
- AN paikalla tästä kohdasta alkaen 
- valmistava ohjaajakoulutus 16.-18.8., 16 osallistujaa, opettajana Camilla Hed. Toinen osio 

vielä tänä vuonna. 
7§ Nuorisovaliokunta 

- lehteen tulossa juttua Islannin Youth Camp ja Ypäjän vamennusleiristä 
- tulevia tapahtumia Islanninhevospäivät, Youth Leader -koulutus 

8§ PR -valiokunta 
- uusia tuotteita tulossa SIHY Shop:n ja niitä myynnissä Vermon tapahtumassa. Huppari, 

kevyttoppatakki, t-paita, pehmoheijastin 
- Ypäjän baana -hankkeeseen valmistettu sponsoreille esitys yhteistyökumppanuudesta, 

sisältää kumppanuuden radalle, PM-kisat ja SM-kisat 
6§ Talous  

- tilin saldo 18 413,76€, maksamattomia ja kirjaamattomia laskuja 5800€ 
- hakemukset SRL ja Hippos 

7§ Muualla päätetyt asiat 
-   

8§ Muut esille tulevat asiat 
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- Vermon tapahtuma 7.9.: Sihy Shop MK&Virpi Aho. TS kertoi tapahtuman tilanteen, 
ilmoittautumisia tullut toistaiseksi vähän, passikopeille ei vielä kuljetusta löydetty, passit 
voi järjestää myös ns. ”lentävällä lähdöllä” jos koppeja ei saa, markkinapaikalla yksi, 
budjetti n.2000€, Vermo mainostaa ravien käsiohjelmassa tapahtumaa, paikallislehtiin 
tarkoitus laittaa tietoa 

- toimintasuunnitelmat ja talousarviot 2020 valiokunnilta valmiiksi lokakuun loppuun 
mennessä johtokunnalle, PV kokoaa ehdotukset budjeteiksi viime vuotisten perusteella 

9§ Seuraava kokous 
- ma 14.10. klo 20.00 Skype 

10§ Kokouksen päättäminen 
- pj AJ päätti kokouksen klo 21.34 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 
 
 
 
 

Maija Kipinoinen, puheenjohtaja  Pia Ralli, sihteeri 


