
 
 Johtokunta 1 (2)
 
 Kokousmuistio 11/2017 
 
 14.12.2017 
 
 
 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry 
http://www.islanninhevonen.net | sihy@islanninhevonen.net 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 14.12.2017 klo 17:30  

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (puheenjohtaja), Silvia Ufer, Johanna Niemi, Sara Keane  

(sihteeri), Saija Tanttu, Pia Ralli, Niki Bergman, Maija Kipinoinen, Pia Varhelahti, Minttu 

Kankaansyrjä, Jenni Kurki, Mia Kiesi 

 
 

 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.31. Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

• UV kertoi, että Ruotsissa pidetään GK- seminaari helmikuussa ja he kartoittavat 

osallistujahalukkuutta Suomesta. 

• Jalostusseminaarista kuultiin seuraavaa; 

Suomen osalta tiedot World Fengurin kantakirjassa eivät ole kaikilta osin oikein tai 
ajantasaisia, koska tiedonsiirto Hippoksen ja World Fengurin välillä ei toimi. 

Seminaarista on saatu myös paljon uutta ja ajantasaista materiaalia, jota tullaan 
jatkossa hyödyntämään mm. SIHYn kursseilla. 

Jalostusvaliokunnalle ollaan hankkimassa kunnolliset mitat.  

• Päätettiin, Hevoset- messuille Tampereella (7.-8.4.) lähdetään mukaan pöytäpaikalla ja 

järjestetään luento. Luennon aihetta mietitään vielä. 

• Horse Fair osallistuminen Helsingissä 2.- 4.3. on SIHYlle ilmainen, jos osastolle tuodaan 

hevonen. PR- valiokunta hoitaa suunnittelua eteenpäin. 

• Ideaparkissa Lempäälässä tulee olemaan myös hevosaiheinen tapahtuma maaliskuussa, 

jonne SIHYllä on mahdollisuus päästä mukaan. Passitoimikunta hoitaa tämän tapahtuman 

järjestelyjä SIHYssä. 
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• Sihyn nettisivujen laajat käyttöoikeudet päätettiin antaa kaikille johtokunnan jäsenille 

sivujen hallinnoinnin ja ylläpidon helpoittamiseksi 

• Suurleiritarjoushakemus julkaistu toiseen kertaan, pienennettiin osallistujamäärää mutta 

hakemuksia ei tullut uusia, huomenna viimeinen päivä jättää. Nuortenvaliokunnan 

puheenjohtaja ilmoitti jäävää itsensä leirin leiripaikkaa valittaessa NVssä. 

• Tilintarkastajaksi valittiin Erkki Räisänen Oy Nokialta, joka on hoitanut SIHYn 

tilintarkastuksia aiemminkin ja tuntee yhdistyksen asiat. 

• Tilinpäätöksen tekemisen osalta tullaan pyytämään tarjouksia. Pyrkimyksenä on saada 

tilinpäätöksen tekijäksi joku, joka olisi fyysisesti lähempänä yhdistyksen sihteeriä asioiden 

hoidon helpottamiseksi. 

• Yhdistyksen kevätkokouksen ajankohdaksi päätettiin lauantai 24.3. Kokouspaikka tarkentuu 

myöhemmin. Kevätkokouksessa käydään läpi yhdistyksen tilinpäätös ja talous. 

• Tilinkäyttö- ja nimenkirjoitusoikeudesta tehtiin tarvittavat päätökset rahastonhoitajan 

vaihdoksen vuoksi 

• FEIF- seminaari järjestetään 2.-3.2.2018 Tukholmassa ja on islanninhevosmaailman 

vuoden tärkein tapahtuma. Olisi tärkeää saada jokaiseen komiteaan edustaja. Urheilu-, 

koulutus- ja jalostusvaliokuntien puheenjohtajat osallistuvat seminaariin. Johtokunta päätti 

lähettää seminaariin myös Pia Rallin. FEIF- deligaatteina toimivat Silvia Ufer ja Linda 

Åberg. 

• Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 7.1. Eerikkilän Urheiluopistolla klo 10.00 

Kokous päätettiin ajassa 21.09 

 

 

 

 


