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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  17.5.2022 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Sini Mätäsniemi (SM, nuorisovaliokunta), Liina Kuusela (LK, 

varapuheenjohtaja), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Pia Ralli (sihteeri), Tarja Nordman (TN, 
varajäsen), Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta), Hanna 
Leppänen (HL, jäsensihteeri), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta) 

Poissa  Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Kati Susi (KS, varajäsen), Johanna Niemi (JN, jäsen), Mari Väyrynen-
Kunnas (MVK, koulutusvaliokunta) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

• LK avasi kokouksen klo 20.04 

• kokouksen aluksi esittäytyi SIHY:n uusi tiedottaja Anu Siivonen. Käytiin läpi toimenkuvaa ja 
toivotettiin Anu lämpimästi tervetulleeksi joukkoon. PR tarkistaa SIHY:n mediaosoitteiston ja 
lähettää sen Anulle.  

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

• Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

• hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista kokouksen esityslistaksi 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• kokouksen 5/2022 pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin 

5§ Talousasiat 
5.1. Taloustilanne 

• Päätili 39 449,40 € 

• Baanatili 18 317,24 € 

• erääntyneet 2 x 15 €, muistutetut, perinnässä ei  

• jäsenmaksujen jako valiokuntien, hallinnon ja lehden kesken. MK tekee esityksen pohjautuen 
viime vuoden toteumaan.  

               5.2. Baanametrirahat 

• lisämuistutus on laitettu uudelleen ja muutama on vastannut tähän, edelleen on vastaamattomia.  
               5.3. Netvisor Professional 

• päätetty päivittää SIHY:n taloushallintaohjelma Netvisor Professionaliin, hinta 64,48 € / kk 

• budjettityökalussa on toistaiseksi käyttöongelmia 
               5.4. PM talousasiat 

• budjetti on hyväksytty SIHY:n osalta ja hyväksynnässä Àlenskurilla 

• budjettiseuranta löytyy Drive – NC22 – Financial – Actuall2022 

• SRL tuki TN palkkioon, tiedusteltu 
                5.5. SRL tuki 2021 

• ei vielä tietoa, tiedusteltu 
                5.6. PRH päivitys 

• sääntömuutoksen rekisteröinti, ei ole vielä tehty. Pitää tehdä säännöt oikein ja sitten lähettää ne 
sekä pöytäkirjanote 

• sääntöihin pitäisi lisätä maininta kunniajäsenyydestä                  
6§ SIHY 40 v 

• lehti toivoo tietoa kesäihottumatutkimuksen varainkeruusta 

• mitä tapahtumia on tulossa ja kuka niistä vastaa ja kuka suunnittelee 

• vyölaukut tilattu, tulee myyntiin SihyShoppiin ja mainostetaan somekanavissa sekä nettisivuilla 

• t-paitoja pitää suunnitella ja tilata 
7§ Jalostusvaliokunta 
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• näyttely 11.-12.6, 22 ilmoittautunut, vain yksi kokonaisarvosteltava, tuomarit Islannista ja Hollannista, 
buffetin järjestää nuorisovaliokunta 

8§ Koulutusvaliokunta 

• Ohjaaja III 10.–11.5. Iso-Tuomistossa, kouluttajat Annika Kyrklund ja Mari Väyrynen-Kunnas, 
osallistujia ensimmäisenä päivänä 6, toisena päivänä 5.  

9§ PR-valiokunta  

• Hevosmessut onnistuivat hyvin, osastolla oli paljon kävijöitä ja sekä rotuesittely että näytös onnistuivat 

hienosti 

• Bastionin talkoolaisten rekrytointi käynnissä ja toteuttamiseen tarvitaan tekijöitä etukäteen, laitetaan FB 

huhuilu innokkaista, Risna on esittänyt kiinnostuksensa olla mukana järjestelyissä. Jos ei saada kunnolla 

väkeä järjestämään, niin mieluummin jätetään osasto pois ja mennään vain hienolla passinäytöksellä. 

Passinäytökseen toimihenkilöt tarvitaan. LK tekee luonnoksen kuluista ja katsotaan budjeteista, että 

onko mahdollista osallistua ratsukoiden matkakuluihin.  

• seuraava lehti on 40 v juhlanumero, deadline 28.6., valiokunnilta jutut lehteen ehdottomasti, sisältöä 

tarvitaan paljon ja laadukasta, SM kisoille jätetään sivut auki, muut valmiit jo sitä ennen, PM-kisoille tilaa 

(Tiina Hämäläinen). Selvitetään saako lehteä myydä PM-kisoissa.  

10§ Nuorisovaliokunta 

• buffetti näyttelyssä 
11§ Urheiluvaliokunta 

• SM22: 
o kisat on päätetty pitää Orimattilassa ja tiedote on julkaistu 
o pikaisella aikataululla tulisi listata infoa majoituksista sekä ihmisille että hevosille. Ansulta löytyy 

pohjat 2019 Orimattilan kisoista, hänelle tulee laittaa infoa pikaisesti 
12§ Muualla päätetyt asiat 
13§ Yhteistyöjärjestöt 

12.1. FEIF 
12.2. SRL 
12.3. ESRA 

14§ Muut esille tulevat asiat  
13.1. Jäsenistön viestit 

• SM-tiedotteen FB-ketjussa on kommentteja, joihin vastaamisesta keskusteltiin. Mietittiin FAQ ja Q&A 
tekemistä. FB-ketjuun luonnostellaan yksi vastaus, missä vastataan niillä faktoilla, mitkä löytyvät 
tiedotteesta ja positiivisella näkökulmalla, että 2019 onnistui hyvin.  

13.2. SIHY konferenssi 

• ideana koota kaikki SIHY:n toimijat (johtokunta, valiokunnat ja muut avainhenkilöt) yhteen 
viikonlopuksi keskustelemaan SIHY:n toiminnasta, tulevaisuudesta, strategiasta, tavoitteista, visiosta 

• ajankohta 2022 syksy? 
               13.3. SIHY strategia, visio, missio, arvot 

• tämä asia on käynnistetty 2019 alkupohdinnoilla ja tätä tulisi jatkaa. Viime vuonna ajatus oli, että 
tästä tehtäisiin myös jäsenkysely laajasti, että miksi ollaan SIHY:n jäseniä, mitä koetaan tärkeimmäksi 
ja mikä SIHY on nyt ja tulevaisuudessa. 

15§ Ratahanke 

• radan mittaaminen tehty, projekti alkuun mahdollisimman pian, mutta ei hätiköidysti 
16§ NC22 

• yhteistyösopimus Àlenskur – SIHY. Pohja löytyy drivestä NC2022 --> Management Group --> 
Agreement 2022. Tämä työstössä puheenjohtajilla.  

• ruusukkeet ja mitalit SRL, PR hoitaa 

• jabatallit, pikakarsinat, karsinamäärä raviradalla. Nämä selvityksessä SRL ja Ålandstravet kanssa, että 
kuinka monta karsinaa on raviradalla, jabatalleja varattu SRL:n toimesta 2 = 96 karsinaa, lisäksi on 
mahdollista tilata SRL kautta pikakarsinoita 25 kpl erissä, nämä tarvitsevat teltan päälleen.  



     Johtokunta  6/2022 muistio 

 
• kisojen järjestelyiden tilannekatsaus, mitä tehty, mitä työn alla, seuraavat stepit, tarvittavat 

vapaehtoiset järjestelyihin 

• nettisivujen päivittäminen asap, että etusivulla näkyy Suomi ja ruotsinkielinen teksti muutetaan 
englanniksi, samoin FB-sivulle lisätään tietoihin Suomi, TN kertoi, että tämä on työnalla.  

17§ Seuraava kokous 

• 21.6.2022 klo 20.00 Meet 
18§ Kokouksen päättäminen 

• LK päätti kokouksen klo kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
 
 
 
 
 

Liina Kuusela, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 
 


