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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokousmuistio 8/2015 
 
 
Kokousaika 01.11.2015 klo 15:00 
Kokouspaikka Hyvinkää, Rantasipi 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Silvia Ufer (SU), Nina Auvinen (NA), 
Paula Sarsama (PS), Linda Åberg (LÅ), , Nicola Bergman-Kankaala (NBK), 
Raija Hänninen (RH) ( kutsuttuna kokouksen alussa vapaa-ajan toimikunta), 
Eveliina Laihonen (EL) sihteeri 

Poissaolostaan 
ilmoittaneet 

Mia Kiesi (MK), Minna Poukkanen (MP), Jenni Kurki (JK), Tiina Savolainen 
(TS), Laura Niemi (LN), Sara Keane (SK) 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin että kokous on päätösvaltainen.  
 

 Kokoukseen oli kutsuttu syyskokouksessa perustetun vapaa-ajantoimikunnan vetäjä Raija 
Hänninen. Toimikunnassa ovat mukana Saara Suutarla, Monika Silander-Stolt ja Paula 
Korhola-Tarkkanen. Keskusteltiin ja ideoitiin vapaa-ajantoimikunnan toimintaa. Lisätietoa 
tulossa nettisivuille pian. Vapaa-ajan toimikunnan sähköpostiosoite on  
vapaa-ajantoimikunta@islanninhevonen.net 
 

 Koulutusvaliokunnan seuraava tapahtuma on ohjaajien vuosihuolto; Tölt in Harmony. 
 

 Vuoden parhaat palkitaan SRL:n Urheilufoorumissa askellajiratsastuksen lajiseminaarissa 
21.11.2015 Helsingissä. 
 

 Urheiluvaliokunta järjestää Ice Test-koulutusta 28.11.2015 Tampereella yhteistyössä 
Snöggur ry:n kanssa. 
 

 Maajoukkuevalmentajana tulevalla kaudella toimii Hjalti Guðmundsson Ruotsista. 
 

 Maajoukkuevalmennuksia tullaan järjestämään 3-4 kertaa. Maajoukkeen ensimmäiseen 
valmennukseen kutsutaan vuoden 2015 maajoukkueratsastajat sekä vuoden 2014 
maajoukkueen junioriratsastajat, jotka ovat kuluvalla kaudella edelleen samassa 
ikäryhmässä. Maajoukkuerinkiin on myös mahdollista hakea paikkaa hakemuksella. 
Urheiluvaliokunta tiedottaa asiasta tarkemmin erillisellä tiedotteella. 
 

 Ratsastajaedustajaksi Urheiluvaliokuntaan on valittu Pilvi Routasalo. Hänen 
varaedustajananaan toimii tarvittaessa Annika Kyrklund. 
 

 Nimikirja Góðráð - islanninhevosen nimet ja nimeämisperinteet on loppuunmyyty.  
 

 Nuortenpäivä 21.11.2015 Sappeessa on peruuntunut. 
 

 FEIF-seminaariin “Teaching the next generation: joint FEIF Education & Youth seminar for 
riding instructors and trainers at all levels and national youth and education leaders” 
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Itävallassa 27.-19.11.2015 osallistuvat puheenjohtaja sekä koulutus-, urheilu-, nuorten- ja 
jalostusvaliokunnan puheenjohtajat. Linda Åberg valittiin FEIF-delegaatiksi Sirpa 
Brumptonin tilalle. 
 

 Heppnin baanahankkeen tukihakemukselle annettiin kielteinen päätös. SIHY:n taloudellisen 
tilanteen vuoksi rahallisesti jaettu tuki ei ole mahdollinen. SIHY pyrkii tukemaan hanketta 
muilla tavoilla, mikäli Heppni tukea tarvitsee. 
 

 Urheilufoorumin askellajiratsastuksen lajiseminaarin aiheena on askellajiratsastus 
Suomessa ja ulkomailla. 
 

 Seuraava johtokunnan kokous pidetään 10.01.2016, Sappeen matkailukeskuksessa. 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:00. 
 
 

NA 03.11.2015   


