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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 

 
Aika  21.10.2020 klo 19-21 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli 

(sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), 
Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Liina Kuusela (LK, varajäsen), Hanna Leppänen 
(jäsensihteeri) 

Poissa  Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Pipsa Wagner 

(PW, varajäsen), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen) 
 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- MK avasi kokouksen 19.02 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- hyväksyttiin kokouksen 13/2020 pöytäkirja 
5§ PM22 

- tilannekatsaus: ei tiedotettavaa, kokous vko 44 ydinryhmällä 
6§ Ratahanke 

- Hevosurheilu uutisoinut ratahankkeesta pvm? ja Hevosopisto teki tähän oikaisupyynnön 16.10. SIHY 
odottaa edelleen yhteydenottoa Hevosopistolta.  

7§ Koulutusvaliokunta 
- ei käsiteltäviä asioita 

 
8§ Jalostusvaliokunta  

- näyttelyn tulos noin +-0, maneesin tilavuokralasku tulematta 
- Hippoksessa islanninhevosvastaavaksi on palannut Jenni Teikari, palaveria suunniteltu marraskuulle 
- kasvattajatuet tulevat voimaan syksyllä 2020, tulokset toimitetaan jalostusvaliokunnalta Hippokselle 
- syyskokouksessa palkittava vuoden kasvattaja on valittu 

 
9§ Urheiluvaliokunta 

- SM21 ja SM22 kisajohtajan hakuteksti hyväksyttiin ja TS julkaisee haun. Lisäksi toimihenkilöhaku 
SM21 ja PM22 avataan lähiaikoina.  

- maajoukkue ja -rinki kuulumiset: rinki on aloittanut toimintansa, 21 rinkiläistä mukana, lista 
julkaistaan nettisivuilla vielä tämän vuoden aikana, 1.11. tapaaminen/kuntotestit, mutta tämä 
toivottiin etätapaamiseksi, tämä yhdessä liittovalmennettavien (entinen aluevalmennus) kanssa,  

- tuomareiden kirje: vastine johtokunnan päätökseen tuomaripalkkioista 1.1.2021 alkaen. Kohta 1: 
päätettiin, ettei SIHY:n sivuille lisätä tuomareiden toimintamuotoja, mutta tämä listaus toimitetaan 
urheiluvaliokunnalle, jotta kisajärjestäjät voivat tätä tiedustella halutessaan. Kohta 2 ja 3 päätettiin 
pitää aiemman päätöksen mukaisena.  

- Vuoden ratsastajat, lista johtokunnan FB, valinnat ok 
- HUJO kuulumiset TS, laitettu johtokunnan FB, SIHY on kokonaisuutena yksi lajitoimikunta, 

kokouksissa käydään läpi kaikkien lajien sen hetkinen tilanne ja lajien isot sekä kansainväliset 
kilpailut, menestykset, mitä on tulossa, mitkä ovat odotukset menestykseen, HUJO:lla on oma 
budjetti huippu-urheilulle, mukana budjetissa askellajiratsastus, tämä budjetti menee SRL:lle, joka 
päättää rahojen jaosta. SIHY:n toiveet Valmennuskeskuksen toiminnasta toimitetaan SRL:lle 
suoraan, myös maajoukkuebudjetti menee HUJO:lle. Lajien kesken on jännitteitä ja jokainen laji 
luonnollisesti ajaa omaa etuaan. HUJO pohtii keinoja ratsastusurheilussa ammattimaisuutta ja sen 
tukemista eri keinoin.  

 
10§ PR-valiokunta 

- Islanninhevonen -lehden päätoimittajaksi valittiin Hanna Morre Matilainen ja lisäksi toimitusryhmään 
tulee kirjoittajia. Lehden budjetti pysyy samana eli toimitusryhmän ja päätoimittajan palkkioihin 
budjetoidaan yhteensä 1 000 €. 
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11§ Nuorisovaliokunta 

- Youth Camp valmistelut jatkuvat 
- syyskokouksessa palkitaan SM-kilpailuissa talkoilleita nuoria 

 
12§ Talous 

- taloustilanne saldopvm 21.10.2020: FI54 8146 9710 0446 51 baanatili 30 183,84 €, FI43 8020 7710 
0786 39 Saldopvm:21.10.2020 18 849,15 €  

- laskutettavana odottaa jäsentallien laskutus, ei saatavia, ei perittäviä 

- päätettiin purkaa yhteistyö Rantalaisen kanssa, sopimuksella on 2kk irtisanomisaika. Rantalainen 
jos tekee tämän vuoden tilinpäätöksen, niin heillä on tilintarkastus mahdollinen, hinta 650 € +alv. 
Mikäli tämä ei mahdollista, niin MK on valmis tekemään myös 2020 tilinpäätöksen edullisempaan 
hintaan. 

- MK ehdotti, että ottaa koko taloudenhoidon ja kirjanpidon hoitaakseen 2021 alkaen, laskutus 
kuukausittain 370 € (sis. alv), tilinpäätös erillinen laskutus kerran vuodessa. 

- Tilintarkastaja tulee valita syyskokouksessa, MK kysyy Juha Siikavuota 

- muistutus, että jos tilataan joltain laskulla, niin aina pitää muistaa laittaa SIHY:n ajantasaiset 
laskutustiedot, kun osoite muuttunut 
 

Tässä kohdassa puheenjohtajaksi vaihtui JN 
 
13§ Muualla päätetyt asiat 

-  
14§ Muut esille tulevat asiat 

- jäsenistön viestit: 
- Syyskokous: 

➢ valinnat, ketkä johtokunnasta jatkavat on tiedossa,  
➢ Syyskokouksen kutsu, pitää julkaista, päätettiin luento Minna Tallberg – Hevosen 

käyttäytyminen ja sen vaikutus 11-13, syyskokous klo 13.30-16.30 Sihteeri laittaa 
kutsun julki ja käy sopimassa Teivon kanssa tilan käyttämisestä sekä tarkistamassa 
livestream järjestelyt 

➢ kokoukseen ei etäosallistumismahdollisuutta, mahdollisesti kuuntelumahdollisuus 
➢ luento 400€ sis alv., etäluento, livestream, SIHY kokoukseen osallistujille ilmainen, 

hinta jäsenille ja ei jäsenille kysytään Tallbergilta 
➢ maskeja osallistujille SIHY:ltä 
➢ toimintasuunnitelma ja talousarvio käytiin läpi ja niiden sisältöä vielä tarkennetaan 

ennen kokousta johtokunnassa 
➢ L.P-P viesti, JN laittaa linkin kokouskutsun ja pyytää toimittamaan esityksen 

kokoukselle kirjallisena 
➢ palkittavat kutsuu jokainen valiokunta paikalle avoimella kutsulla, ilman tietoa, että 

minkä palkinnon kukakin kutsuttu saa 
➢ Vuoden talkoolainen/toimihenkilö pitää päättää nopeasti johtokunnan FB:ssa 

- SRL kevätvuosikokous terveiset, muistiinpanot laitettu johtis FB 
- SRL syyskokous 22.11., TS ainakin osallistuu, MM ja JN ehkä 

 
15§ Seuraava kokous 

- 3.11. klo 19-21 PM tilannekatsaus, talousarvio 2021 
 
16§ Kokouksen päättäminen 

- JN päätti kokouksen klo 21.12 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
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puheenjohtaja Maija Kipinoinen puheenjohtaja Johanna Niemi  sihteeri Pia Ralli 


