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10.12.2018

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous

Aika 10.12.2018 klo 19.30
Paikka Skype
Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ, puheenjohtaja), Pia Ralli (PR, sihteeri), Johanna Niemi (JN, 

urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK, 
varapuheenjohtaja, pr-valiokunta), Pipsa Wagner (PW, nuorisovaliokunta), Saija 
Tanttu (ST, pr-valiokunta), Arnella Nyman (AN, koulutusvaliokunta), Sirpa Brumpton 
(SB, nuorisovaliokunta), Tiina Savolainen (TS, varajäsen)

Poissa Eliisa Mönkäre (EM, jäsen), Pia Varhelahti (PV, rahastonhoitaja), Silvia Ufer (SU, 
urheiluvaliokunta), Sara Keane (SK), Kirsi Valve (KV, varajäsen), Jenni Kurki (JK, 
jalostusvaliokunta), Linda Åberg (LÅ, koulutusvaliokunta)

ASIAT

1§ Kokouksen avaus 

 AJ avasi kokouksen klo 19.30

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

 todettiin kokousoikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3§ Koulutusvaliokunta

 KV on jakanut vastuita seuraavasti: pj Arnella Nyman, vpj Linda Åberg, talliluokitukset
Kati Leppälahti, oppilaitosasiat (koulupolku ohjaajaksi) Laura Niemi, nuorten 
hevosten koulutusasiat Annika Kyrklund, ohjaajien vuosihuollot Anna Andersén (ja 
Jutta Mäntynen), ohjaajalisenssien ylläpito (lista SIHYn sivuilla) Outi Aihkisalo, FEIF 
ohjaajakoulutus Arnella Nyman (ja Annika & Anna), tiedotus Arnella Nyman (ja Kati 
Leppälahti - lehtijutut yms.), kurssisihteeri (todistukset yms.) Nina Kummola, budjetti
Arnella Nyman (ja Reetta Laurila)

4§ Jalostusvaliokunta

 Jalostuspäivä 13.4. tai 14.4. on työnalla

5§ Urheiluvaliokunta

 SM-rajat 2019: V1 ja T1 sen 5,4 nuo 5,1 jun 4,6, F1 ja T2 sen 5,1 nuo 4,6 jun 4,3. 
Rajan ylitys yhdessä ovaaliluokassa antaa osallistumisoikeuden kaikkiin tarjolla 
oleviin luokkiin. Jos rajat on rikottu islanninhevosten suomenmestaruuskilpailuissa 
2018 tai syksyllä 2018 suomenmestaruuskilpailujen jälkeen, ratsukolla on oikeus 
osallistua suomenmestaruuskilpailuihin vuonna 2019. Ratsukon on kuitenkin 
vuoden 2019 kevään aikana osallistuttava yksiin virallisiin kilpailuihin.  
Passiratsastajien on osallistuttava vähintään yksiin virallisiin kisoihin kauden 2019 
aikana osallistuakseen SM-kisoihin

 uusi ESRA-edustaja Päivi Stepanoff
 aluevalmennuskoordinaattoriksi on valittu Taru Toikkanen
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 PR kertoi, että maajoukkueen tulevan vuoden toiminnan organisointi on vielä kesken,
mutta hyvällä mallilla. Maajoukkueen asioista saadaan tiedote julkiseksi joulukuun 
aikana. 

6§ PR-valiokunta

 kv-kisaajilta toivotaan etukäteen tietoa SIHY tiedottajan kautta PR:lle, että mihin 
kisoihin ovat osallistumassa vuoden aikana, jotta PR voi tiedottaa SRL:a ja näin 
lajimme saa näkyvyyttä myös SRL somekanavissa sekä nettisivuilla.

7§ Nuorisovaliokunta

Ei käsiteltäviä asioita
8§ Talous

 taloustilanne on hyvä ja kuluva tilikausi tulee tuottamaan voittoa, mikä on 
tarkoituksenmukaista, koska yhdistyksen tulee varautua 2020 PM-kilpailuihin.

 kuukausittaisesta rahastonhoitajan lähettämästä tiliotteen tilitapahtumista jokaisen 
valiokunnan pj katsoo ja tarkistaa oman valiokunnan tulot ja menot. 

 jäsensihteerin työnkuva 2019 ja palkkaus. Minttu Tapio lopettaa jäsensihteerin työn 
2018 loppuun mennessä. AJ tekee avoimen haun jäsensihteerin paikalle, asiaa 
jatkohoitaa MK. Uuden jäsensihteerin tulee aloittaa toimessa 1.1.2019. 

9§ Muita asioita

 Avoimuus esitettävistä asioista ja niiden taustoista. Keskusteltiin siitä, että miten 
SIHY:n asioita käsitellään sisäisesti ja julkisesti. Vanha johtis kertoo uusille tekijöille 
tehtävien vastuut ja tavat toimia. Lisätään avoimuutta joka taholle ja toimitaan niin, 
että jäsenistö sekä aktiiviset vapaaehtoiset johtokunnassa ja valiokunnissa ovat 
kaikki selvillä kaikista asioista ja niiden taustoista.

  SM 2019 Orimattila vai Ypäjä. Ypäjälle rata tulee aikaisintaan 2019 syksyllä tai vasta 
2020. Mahdollisesti SM 2019 voitaisiin pitää Orimattilassa, mutta selvitetään vielä 
yksityiskohtia ja odotetaan OKM Ypäjän hankesuunnitelman rahoituspäätös, mikä 
tullee alkuvuodesta. 

 FEIF-seminaarin osallistuvat AN, JN, PR, SB, MM, AJ, ST. AJ varaa lennot pe aamu 
– su ilta, SB varaa itse. Kustannukset menee valiokuntien budjeteista.

  Suunnitelmissa yhdistykselle yleisötapahtuma isossa maneesissa, mikä voisi olla 
esimerkiksi Jalostusvaliokunnan ja Urheiluvaliokunnan yhteinen. 

10§ Seuraava kokous

Su 6.1.2019 klo 10 Purola Farm, Saarijärvi.

11§ Kokouksen päättäminen

AJ päätti kokouksen klo 20.59 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi.
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