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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokousmuistio 6/2014 
 
 
Kokousaika 06.11.2014 klo 18:00 
Kokouspaikka Rantasipi, Hyvinkää 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Laura Niemi (LN), Johanna Ihalainen 
(JI), Sara Keane (SK), Mia Kiesi (MK), Sirpa Brumpton (SB), Minna Poukkanen 
(MP), Jenni Kurki (JK), Tiina Savolainen (TS), Silvia Ufer (SU) 

Poissaolostaan 
ilmoittaneet 

Paula Tiihonen (PT), Jaana Korhonen (JK), Paula Sarsama (PS), Niki 
Bergman- Kankaala (NB-K) 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05 ja todettiin että kokous on päätösvaltainen sekä 
allekirjoitettiin 5/2014 kokouksen pöytäkirja. 
 

 Keskusteltiin yhdistyksen taloustilanteesta. SRL:n tukea on tullut tilille reilut 11 000 €. 
 

 Puheenjohtaja esitteli KUJO:n (kansallisen urheilutoiminnan johtoryhmä) kokouksen antia. 
 

 Ruokintaluento jouduttiin perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tulevaisuudessa 
pohditaan mahdollisuutta osallistua internetin välityksellä eri tilaisuuksiin. 
 

 Johtokunta keskusteli IceHorse Riders Finland-projektista. Projektille on saatu rahoitusta 
SRL:ltä, joten projektin irtauttaminen Sihyn/SRL:n alta ei käytännössä ole mahdollista. 
Projektin sisällön suunnittelu ja toteuttaminen on kuitenkin mahdollista tehdä 
ratsastajalähtöisesti.  
 

 Urheiluvaliokunta kutsuu ratsastajat avoimeen keskustelutilaisuuteen kertomaan 
toiveistaan ja suunnittelemaan toimintaa. Kutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. 
 

 Vuoden ratsastaja ja kasvattaja-palkinto on herättänyt keskustelua. Johtokunnalle on tullut 
kyselyitä valintaperusteista. Palkinnoilla ei aiemmin ole ollut tarkkoja kriteereitä. 
Urheiluvaliokunta ja jalostusvaliokunta laativat seuraavaan johtokunnan kokoukseen 
mennessä ehdotuksen kriteereistä. Jenni Kurki on esittänyt eriävän mielipiteen vuoden 
ratsastajaksi valituksi tulemista ennen palkitsemista. Tieto ei kulkenut valiokunnalle eikä 
johtokunnalle ja on jäänyt virallisesti käsittelemättä. 
 

 Johtokunta on päättänyt kilpailuttaa jäsenlehden tekemisen. Kotisivuilla julkaistaan avoin 
tarjouskilpailu.  
 

 NA on ehdottanut Tele Finland-diiliä nuorisovaliokunnan varainhankintaan, jossa nuorilla on 
mahdollisuus saada 50€ jokaista uutta liittymää kohden (liittymän oltava voimassa väh. 6 
kk). NV:n puheenjohtaja hoitaa käytännön järjestelyt tukikoodin saamiseksi. Asiasta 
tiedotetaan tarkemmin kotisivuilla.  
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 Keskusteltiin yhdistyksen jäsenkortista. Tällä hetkellä SRL:n kuuluvat jäsenet saavat 
jäsenkortin. Jäsenkortissa näkyvät merkkisuoritukset ja kilpailuluvat. Jäsenkortin 
tarpeellisutta kartoitetaan.  
 

 "Häntärahat" tullaan jatkossa laskuttamaan, kunnes KIPA on käyttövalmis. 
 

 Urheilufoorumin (22.11.) panelisteiksi on varmistunut Arnella Nyman ja Juha Kontio. 
Muutamaa vahvistusta vielä odotetaan. 
 

 FEIF-seminaari järjestetään Tanskassa 6.-7.2.2015. Feif-seminaariin lähtee valiokuntien 
puheenjohtajat, yhdistyksen puheenjohtaja ja Sirpa Brumpton, joka lähtee MM-projektin 
kokouksiin. Suomen delegaatteina seminaarissa toimii Sirpa Brumpton ja Silvia Ufer. 
 

 Johtokunnalle saapuneet kirjeet, koskien vuoden ratsastaja-palkintoa on luettu ja niihin on 
vastattu.  
 

 Johtokunta on päättänyt todeta tiedoksiantona, että asia on käsitelty johtokunnan 
kokouksessa ja palkitsemiselle tullaan laatimaan selkeät kriteerit jatkoa varten. Johtokunta 
on nuhdellut puheenjohtajaa asian hoidossa tapahtuneista virheistä. 
 

 Johtokunta päätti muuttaa jäsensivut julkiseen muotoon, jolloin kaikki jäsenille suunnattu 
tieto on vapaasti saatavilla ilman tunnuksia.  
 

 Seuraava johtokunnan kokous pidetään 04.12.2014 klo 18.00 Hyvinkäällä.  
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00. 
 


