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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 08.01.2017 klo 09:00 

Paikka Ski Sappee, Pälkäne 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ), Sara Keane (SK), Silvia Ufer (SU), Jenni Kurki (JK), Linda 
Åberg (LÅ), Pipsa Wagner (PW), Johanna Niemi (JN), Johanna Ihalainen (JI), Minttu 
Kankaansyrjä (MK) 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09:19 ja todettiin että kokous on päätösvaltainen. 

 

 Vapaa-ajantoimikunnan järjestämälle ensiapukurssille on saatu 18 ilmoittautumista ja kurssi 
tullaan järjestämään. Tiina Hämäläinen on liittynyt uutena jäsenenä vapaa-
ajantoimikuntaan. 
 

 Koulutusvaliokunta kertoi järjestävänsä kevään vuosihuollon 5.2. Porvoossa 
 

 Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja esitteli sääntömuutosehdotuksia, jotka ovat tulossa 
käsittelyyn FEIF- kokouksessa, sekä kertoi Urheiluvaliokunnan kannat ja perustelut 
ehdotuksiin.   
 
 

 Tuomariryhmä vuodelle 2017 on Johanna R, Laura, Hanna, Gummi, Anna ja Nicola, 
tuomarivastaavana toimii Johanna Renlund. Tuomarikoulutussihteeri Anni Mainela ei voi 
jatkaa tehtävässä. Johanna Ihalainen hoitaa tuomarikoulutussihteerin tehtävät kevään, 
Tanja Ufer aloittaa syksyllä. Johanna R laittaa kisakalenterin mahd. pian tuomareille, johon 
jokainen voi ilmoittaa kisoja joihin on käytettävissä tuomariksi. Johanna rakentaa näiden 
pohjalta listan, jonka pohjalta hän sitten ilmoittaa tuomarit kilpailujen lähestyessä 
paikalliskerhoille, jotta nämä voivat olla suoraan itse yhteydessä tuomareihin.  
 

 Käytännönläheinen tuomariseminaari on suunniteltu järjestettäväksi Tuulensillassa 
09.04.2017, vetäjät Laura ja Anna. 
 
 

 Johtokunta keskusteli vuoden 2017 SM- kisojen järjestelyistä. Johtokunta toivoo, että PM- 
ryhmä hoitaisi SM- järjestelyt ”kenraaliharjoituksena”. SU lupautui toimimaan kisajohtajana. 
Tuomareiksi ovat varmistuneet Alexandra Dannenmann, André Böhme ja Laura P-P. SM- 
rajat kaudelle 2017 on päätetty pitää samoina kuin 2016. WR-kisoja ei tämän hetkisen 
tiedon mukaan järjestetä riittävästi, jotta saataisiin SM-statusta lajeille.  
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 UV haluaisi tehtäväksi sääntömuutoksen, jolla ratsastaja, joka on saavuttanut 6 pistettä tai 
enemmän WR- kisoissa edellisten neljän vuoden aikana voisi kisata suoraan a-ryhmässä. 
Johtokunta päätti, ettei sääntömuutosta voi tehdä tälle kaudelle, koska kausi on jo alkanut. 
UV voi vielä keskustella asiasta ja sääntömuutos voidaan tehdä tarvittaessa myöhemmin 
alkamaan kaudesta 2018. 
 

 Jalostusnäyttelyn päivämääräksi on vaihtunut 19.-20.5., koska aiempi suunniteltu ajankohta 
oli päällekkäin Hevoset Kaivarissa- tapahtuman kanssa.  

 

 Johtokunta keskusteli mahdollisuudesta pitää Sihy- päivä jalostuspäivän yhteydessä 
huhtikuussa joko Orimattilassa tai Ypäjällä. Sihy- päivän teemaksi suunniteltiin jalostusta ja 
luennon aiheena voisi olla esim. ominaisuuksien ja värien periyttäminen. Ajankohdaksi 
pyritään saamaan pääsiäismaanantai 17.4.  
 

 Johtokunta on päättänyt ulkoistaa Sihy Shopin Kaakkolan verkkokauppaan. Kaakkola tulee 
saamaan vastineeksi näkyvyyttä. Varsinainen sopimus pyritään saamaan valmiiksi 
alkuvuoden aikana. 

 

 Hevoset-messut keskittyvät tänä vuonna Suomi 100- teeman vuoksi suomenhevosiin ja 
todennäköisesti islanninhevoset eivät saa areena-aikaa. Tämän vuoksi osastosta 
luultavasti jouduttaisiin maksamaan täysi tai lähes täysi hinta. Johtokunta päätti, ettei Sihy 
tänä vuonna osallistu messuille. Tämän sijasta Sihy panostaa vahvasti Hevoset Kaivarissa- 
tapahtumaan ja on ehdottanut SRL:lle passikisoja sekä Helsingin läpi ratsastusta issikoilla 
osaksi tapahtumaa. Sihy pyrii myös saamaan oman ständin tapahtumaan. 
 

 Sihy on Matkamessuilla Icelandairin tiskillä mukana. Messuilla muun toiminnan ohessa 
myös saaman Sihylle uusia jäseniä. Osana jäsenhankintaprojektia johtokunta päätti hakea 
arpajaislupaa ajatuksena arpoa Icelandeairin lahjoittamat lennot alkuvuoden aikana 
jäseneksi liittyvien kesken. 

 

 Nuorisovaliokunnan Kannusta Kaveria kamppanja jatkuu. Valiokunnalla on kummiori 
Gammur, jonka yksi astutusmaksu lahjoitetaan nuorisovaliokunnalle. Nuortenpäiviä on 
suunnitteilla yhteistyössä paikalliskerhojen kanssa eri puolille Suomea.  
 
 

 Johtokunta keskusteli PR- valiokunnan tilanteesta ja totesi, että valiokunnan toimintaan on 
saatava muutos. PR- valiokunnan puheenjohtaja ei vastaa yhteydenottoihin kohtuullisessa 
ajassa eikä ole juurikaan osallistunut johtokunnan kokouksiin viimeiseen vuoteen. 
Valiokunnassa on jäsenkato ja vuonna 2016 valiokunta kokoontui johtokunnan tietojen 
mukaan vain kerran. Johtokunta lähtee selvittämään mitä keinoja yhdistyslainsäädäntö 
antaa asian hoitamiseksi. Johtokunta päätti antaa valiokunnan puheenjohtajalle kirjallisen 
huomautuksen. PR- valiokunnan puheenjohtajalta pyydetään 15.01.2017 mennessä kaikki 
Sihyyn liittyvien sivujen tunnukset ja salasanat sekä kaikki tarvittava tieto sivujen 
moderointiin ja ylläpitoon. 
 
 

 Sovittiin, että jäsensihteeri MK hoitaa jatkossa kilpailujen ja aluevalmennusten viemisen 
KIPAan. 
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Seuraava johtokunnan kokous pidetään Skype- kokouksena 16.02.2017 klo 19.30. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30. 
 

 


