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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 11.11.2016 klo 18.00  

Paikka Talli Glaesihross, Nukari 

Läsnä Jenni Kurki (JK), Linda Åberg (LÅ), Nina Auvinen (NA), Pia Varhelahti (PV)), Kirsti 
Nyman (KN), Paula Sarsama (PS) 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12 ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi 
 

 Ensiapukurssi AJ:n toimeksiannosta vapaa-ajanvaliokunta on kartoittanut 
ensiapu- ja järjestysmieskursseja järjestettäväksi vuoden 2017 aikana. Saatu 
tarjous ea1 kurssista on 1350 eur + Alv. Johtokunta päätti, että kurssi 
järjestetään keväällä 2017 ja vapaa-ajanvaliokunta hoitaa käytännön 
järjestelyt. 
 
 

 Tölt in Harmony- tapahtuma sujui hyvin ja saatu palaute oli myönteistä. 
Tapahtuma meni jonkin verran tappiolliseksi, mutta koulutusvaliokunta on 
saanut tuloa lisenssikursseista 2300 euroa ja muitakin tuloja on ollut joidenkin 
satojen eurojen edestä, joten kokonaistilanne valiokunnan talouden kannalta 
on edelleen yhä tyydyttävä. 
 

 Jalostuvaliokunnasta kerrottiin, että he odottavat raporttia FEIFiltä liittyen 
Suomen toivomaan ”luvattomien varsojen” korkeampaan 
rekisteröintimaksuun. 

 
 

 PR valiokunnan kuulumiset käytiin läpi sähköpostilla tulleen raportin 
perusteella. Keskusteltiin sponsorihankinnan ulkoistamisesta 
jäsensihteerihaun yhteydessä tietoon tulleelle henkilölle provisiokorvauksella. 
Johtokunta päätti avata neuvottelut asiassa ja mikäli sopimukseen päästään 
voidaan sponsoripakettien suunnittelua jatkaa k.o. henkilön kanssa.  

 

 Tampereen hevosmessut sovittiin jätettävä valittavan uuden jäsensihteerin 
vastuulle, jonkun johtokunnan jäsenen mahdollisesti avustaessa.  

 

 SIHY Shopin tuottoa pyritään kasvattamaan ja sen hallinnointia helpottamaan. 
Keskustelussa tuli esille mm. tuotevalikoiman rajaaminen muutamiin 
kausituotteisiin, myyntiprovisiot sekä Shopin mahdollinen ulkoistaminen 
aktiiviselle islanninhevosalan nettikaupalle esim. provisiopohjalla.  
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 Nuorten kesän suurleireistä on tehty avoin tarjouspyyntö, mutta yhtään 
tarjousta ei ole vielä saatu. Valiokunnan jäsenmäärä on romahtanut, mutta 
uuden puheenjohtajan toivotaan saavan houkuteltua lisää ihmisiä toimintaan.  
 

 Nuortenvaliokunnan Ulmax- yhteistyö on tällä hetkellä jäissä ja sen jatkosta 
keskustellaan valiokunnan sisällä. Ulmax toivoo, että valiokunnassa olisi 
nimetty henkilö, joka ottaisi vastuun Ulmax-tuotteiden markkinoinnista ja 
yhteistyöstä heidän suuntaansa.  

 

 Yhdistyksen loppuvuoden taloustilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä. 
Maksamattomia laskuja on samassa suhteessa kuin saatavia loppuvuodelle. 

 
 

 Urheilufoorumi on kahden viikon päästä ja johtokunnan kokous pidetään 
samassa yhteydessä. SRL tulee pitämään oman puheenvuoronsa kokouksen 
jälkeen noin klo 17.00. 
 

 FEIF- seminaari on 3.- 4.2.2017 Grand Marinassa Helsingissä. SRL on 
antanut 2000 euron tuen seminaarijärjestelyihin ja iltaohjelman osalta on tehty 
tarjouspyyntöjä muutamaan vaihtoehtoiseen paikkaan. 

 
 

 Johtokunta keskusteli vuoden 2016 palkittavista. Vuoden toimihenkilöksi 
valittiin Pia Ralli. Perusteluina valinnalle on aktiivinen toiminta Baana Ry:ssä, 
kahdessa paikalliskerhossa sekä avustaminen maajoukkueen kanssa. 
Vuoden ratsastajiksi UV ehdottaa Arnellaa, Oonaa ja Nicolea, passiluokissa 
Annikaa. Passiluokissa muut valinnat ovat vielä kesken. Johtokunta kokee, 
että myös Veeran kauden tulokset antaisivat aihetta tulla palkituksi. Vuoden 
kasvattaja- valinta on vielä kesken. 
 

 Johtokunta päätti, että Icelandair- arpajaisten tuotto tullaan käyttämään 
Teivon ovaaliradan rakentamisen sekä nuortenvaliokunnan järjestämien 
suurleirien tukemiseen. Ovaalirata tulee palvelemaan yhdistyksen jäseniä 
tasapuolisesti. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2016 ja vihkiä 
käyttöön viimeistään keväällä 2017. Suurleiri/leirit järjestetään kerran 
kesässä. Tuen avulla mukaan saadaan toivottavasti myös vähävaraisten 
perheiden lapsia.  

 
 

 Johanna Ihalaisen lopettaessa omasta toiveestaan Sihyn jäsensihteerin 
tehtävät on johtokunta hakenut yhdistykselle uutta jäsensihteeriä. Tehtävään 
saatiin seitsemän hakemusta. Johtokunta kävi läpi hakemukset ja päätettiin, 
että puheenjohtaja aloittaa keskustelun Minttu Kankaansyrjän kanssa hänen 
palkkaamisekseen jäsensihteeriksi. Muita hakijoita pyritään saamaan mukaan 
yhdistyksen toimintaan muilla tavoilla. 
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 Yhdistykselle haetaan myös uutta kirjanpitäjää. Johtokunta päätti pyytää 
Johanna Ihalaiselta tarkemmat tiedot esim. käytettävästä ohjelmista ja sen 
jälkeen pyytää tarjousta muutamalta eri taholta. Ensisijaisesti haetaan 
henkilöä, jolla olisi jo valmiiksi jonkinlainen käsitys SIHYn toiminnasta.  

 

 Seuraava kokous pidetään Urheilufoorumin yhteydessä Helsingissä 
26.11.2016 Grand Marinassa Helsingissä.  

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22 
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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUKSET 
 

 

 

________________________  ___________________________ 

Etunimi Sukunimi   Etunimi Sukunimi 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 


