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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 24.05.2016 klo 18:00 

Paikka Talli Glaesihross, Syvänojantie 228 Nukari 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Sara Keane (SK) sihteeri, Silvia Ufer (SU), 
Linda Åberg (LÅ), Jenni Kurki (JK), Mia Kiesi (MK), Pia Varhelahti (PV) 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:14 ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. 
 

 Johtokunnan kokouksessa käsiteltiin ensimmäisenä PR- valiokunnan työnjakoa. 
Tehtäviä on kasaantunut liikaa yhden ihmisen hoidettavaksi ja tilanteeseen on 
saatava muutos.  
 

 Jatkossa tehtävät sovittiin jaettavaksi niin, että SihyShop, nettisivut ja messuosastot 
kuuluvat NAsen tehtäväkenttään. Sponsorointi, näyttely ja SM- kisojen 
ilmoitusmyynti siirretään eri henkilölle. SM-kisojen ja jalostusnäyttelyiden ohjelmien 
taittoon pyydetään tarjoukset. Kipa-asiat (UV:n alainen) siirretään viimeistään 
syksyllä Eveliina Vatasen hoidettavaksi.  
 

 Askellajinäyttötilaisuus pidettiin Salpauksessa kokousta edeltävällä viikolla. Tilaisuus 
sujui hyvin, puitteet olivat toimivat ja kulkuyhteydet hyvät. Askellajinäyttöpäivän 
laskun maksamisesta sovittiin, että Sihy maksaa laskun kokonaisuudessaan ja 
laskuttaa näyttöön osallistuneet. 
 

 Tuomariseminaarin/-koulutuksen liittyen on Sihylle saapunut tukihakemus. Sovittiin, 
että hyväksytysti suoritetusta kokeesta korvataan jälkikäteen osallistujille 250 eur. 
 

 Passikoppien huollosta on pyydetty tarjous. Huollettuna kopit toimivat vielä pitkän 
aikaa, mutta PM- kisoja varten selvitetään mahdollisuus uusien koppien hankintaan. 
Tähän tarvittaisiin rahoitusta esim. SRL:n taholta. Siinä tapauksessa vanhoja 
koppeja voitaisiin tarjota ostettavaksi paikalliskerhoille. 
 

 18.-19.6. Alsaelan WR-kisojen yhteydessä järjestetään tuomarikokeita. Kolme 
henkilöä on ilmoittautunut kansallisen ja neljä paikalliskerhotuomarin kokeeseen. 
Tuomarikoulutus 1 on suunnitteilla syksylle, ilmoittautuneita on tällä hetkellä 6 
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 Krafturin viimeisimmät kisat näyttävät menevän tappiolle. AJ on pyytänyt Krafturia 
toimittamaan laskelmat Sihylle, että nähtäisiin mikä kisojen meno/tulorakenne oli. 
 

 UV:n ja paikalliskerhojen tapaamista on suunniteltu pidettäväksi 18.9. Tarkoituksena 
on saada yhteistyötä ja tiedonkulkua kehitettyä. AJ on keskustellut Sirpa 
Brumptonin ja Anni Husun kanssa Gaedingakeppnin edistämisestä Suomessa ja 
pyytänyt heitä ottamaan hankkeen hoitaakseen. Tämä asia voisi olla myös 
paikalliskerhotapaamisen agendalla. 
 

 Johtokunta keskusteli maajpoukkueen PM- kisamatkan tukemisesta. 
Ilmoittautumismaksu PM- kisoissa on noin 182 eur. Tämän Sihy korvaa. 
Matkajärjestelyistä ja kustannuksista kilpailijat huolehtivat itse. Ratsastajille on 
varattu hotellihuoneet järjestäjän puolesta hintaan 88 eur per henkilö (yhden hengen 
huone) tai 66 eur per henkilö (kahden hengen huone). Motellihinnat ovat hieman 
edullisemmat. Leirintäalueelta on mahdollista varata teltta/ asuntovaunupaikka 
hintaan 107 eur. Hevosten majoitus maksaa noin 270 euroa. Edustusvaatteet 
(paitoja ja toppeja) teetetään ratsastajille Sihyn laskuun. Lisäksi Sihy maksaa 
maajoukkuejohdon ja -valmentajan kulut. Lisäksi Sihylle tulee maksettavaksi 
tuomarien lennot ja palkkiot (150 eur per päivä per henkilö). Mikäli Sihy onnistuu 
hankkimaan lisää sponsorituloja, voidaan maajoukkueen kuluja korvata jälkikäteen 
enemmänkin.  
 

 SM- kisojen osalta valmistelujen todettiin olevan hyvällä mallilla. SM- kisojen kaksi 
luokkaa on myyty sponsoreille. Myös esiratsastajiehevosten karsinamaksuille on 
sponsori. Kisakutsu on julkaistu ja turvallisuussuunnitelma on työn alla.  
 

 Tuomarisihteereitä puuttuu pari kappaletta, samoin sportvastaavaksi haetaan yhä 
vapaaehtoista. Varustarkastukset tekee aiempien vuosien tapaan Johanna 
Ihalainen.  
 

 Kokouksessa keskusteltiin myös ruoka-ja juomasponsoreiden hankinnasta sekä 
sovittiin mistä kukakin kysyy lahjoituksia. Sovittiin myös, että maajoukkue 
julkistetaan kisojen yhteydessä iltajuhlassa. 
 

 Jalostusnäyttelyssä oli 12 kokonaisarvosteltavaa, kokonaishevosmäärä oli noin 30. 
Seuraavaan näyttelyyn on ilmoittautunut 35 hevosta, joista 3 kokonaisarvosteltavia. 
Tanskasta on tulossa yksi tuomari ja luultavasti Islannista yksi (tähän pyritään 
käyttämään sponsorilippuja). Framtid on luvannut noin 1000 euroa tukea näyttelyn 
järjestämiseen. Maneesivuokra on 600 euroa. Näyttelyn toimihenkilöhaku on 
käynnissä.  
 

 Nuortenvaliokunnan osalta keskusteltiin uusien valiokunnan jäsenten hankkimisesta. 
Muiden valiokuntien pj:t kertoivat, että joskus vapaaehtoiset ilmoittautuvat itse, 
mutta usein pj joutuu itse etsimään tehtäviin sopivat henkilöt. Nuorisovaliokunnan 
leirille Purolaan on saatu isoset rekrytoitua. Leirille on vapautunut yksi 
peruutuspaikka. Nuorisovaliokunta selvittää leiripaitojen teettämistä ja on pyytänyt 
tarjouksia useammasta paikasta.  
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 Yhdistyksen taloustilanne on tällä hetkellä hyvä. SM-kisoista odotetaan +/-0 tulosta ja 
PM- kisoihin on varattava noin 10 000 eur, jolloin tilille jäisi vielä rahaa loppuvuoden 
laskuihin. 
 

 SRL-kokous on kesäkuussa, ja sovittiin, että SU tai AJ osallistuu Sihyn edustajana 
kokoukseen. Tarvittaessa LÅ sijaistaa. SRL:lle on toimitettava alustava budjetti 
vuodelle 2017. Tähän pyydetään apua yhdistyksen kirjanpitäjältä.  
 

 Kokouksessa keskusteltiin myös uusien kunniajäsenten nimeämisestä. Sovittiin, että 
ensin selvitetään millaisilla kriteereillä kunniajäsenyys on aiemmin myönnetty ja 
mahdolliset uudet kunniajäsenet nimetään syyskokouksessa. 
 

 Aluevalmennuksen osalta on selvinnyt, että aluevalmennus ei ole enää muutamaan 
vuoteen ollut SRL:n alaisuudessa. Nyt on päätetty SRL:n kanssa, että ensi vuonna 
aluevalmennus hoidetaan Kipan kautta, että saadaan se jälleen SRL:n alaisuuteen.  
 

 Aluevalmennettaville on laitettu kysely, johon voi vastata nimettömänä ja 
kommentoida esim. sitä, kenen valmennuksessa haluaa käydä ja kuinka 
valmennusta voitaisi kehittää. Vastausten perusteella mietitään kuinka alueet 
jaetaan. Päätettiin, että ilmoittautumiset muutetaan sitoviksi ja maksuista voi 
vapautua vain lääkärintodistusta vastaan. 

 

Seuraava johtokunnan kokous sovittiin pidettäväksi SM-kisojen yhteydessä 
lauantaina 09.07.2016 Ypäjällä. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10 

 

 

 


