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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 03.04.2017 klo 20.00 

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ), Sara Keane (SK), Silvia Ufer (SU), Jenni Kurki (JK), Linda 
Åberg (LÅ), Mia Kiesi (MK), Johanna Niemi (JN, liittyi ajassa 20.13), Niki Bergman 
(NB), Pia Ralli (PR, liittyi ajassa 20.33), Pipsa Wagner (PW, liittyi ajassa 21.09), 
johtokunnan ulkopuolelta jäsensihteeri Minttu Kankaansyrjä (MKa) 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20:03 ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi Annastiina Jäppinen ja sihteerinä Sara Keane. 

• Johtokunta keskusteli vapaa-ajanvaliokunnan tilanteesta. Valiokunta on 
kokoustanut muutama viikko sitten ja pyrkii aktivoitumaan toiminnassaan. 
Vapaa-ajanvaliokunnan vetäjäksi on siirtynyt Marjut Alho.  
 

• Koulutusvaliokunta on pitänyt eilen fb- kokouksen, mutta fyysistä tapaamista 
ei ole saatu järjestymään. Ensi viikon Ohjaaja1- kurssille on vapautunut yksi 
paikka.  

 
 

• Pääntauti- tiedote on julkaistu tänään. Muutamia kisaperuutuksia on tullut 
viime päivinä tämänhetkisen pääntautiepidemian takia. SIHY on ollut 
yhteydessä FEIFiin ja selvittänyt sanktiokäytäntöjä tilanteessa, jossa kisoihin 
tuodaan hevonen/ hevosia tallilta, jossa on sairas/ sairaita hevosia. Ypäjän 
hallikisojen 25.3. tapahtumista tullaan lähettämään selvityspyyntö a.o. tallille. 
 

• Jalostuspäivään 17.4. on tullut muutamia peruutuksia sekä 
ennakkovaroituksia mahdollisista peruutuksista pääntaudin takia. Päätettiin 
katsoa vielä tämä viikko ja mikäli peruutuksia tulee paljon, perutaan 
tapahtuma. Luennot ja ohjelma on aika pitkälle suunniteltu, mutta 
keskusteluun haetaan vielä osallistujia. SU lupautui toimimaan keskustelun 
moderaattorina. Keskusteltiin Jalostuspäivän tehtävien jaosta ja 
vapaaehtoisten tarpeesta. Sovittiin, että pidetään tähän liittyen vielä Skype- 
kokous lähempänä tapahtumaa. 
 

• Jalostusnäyttelyn näyttelypaikka toukokuulle joudutaan vaihtamaan pois 
Orimattilasta pääntaudin takia. JK etsii yhä uutta paikkaa Jokimaan 
peruunnuttua päällekkäisen tapahtuman vuoksi. Tällä hetkellä selvitellään 
Turun raviradan tilannetta. Ypäjä ei huonon näkyvyyden takia ole soveltuva 
tapahtumapaikaksi.  
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• SM- kisojen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa ja toimihenkilöitä on saatu 
hyvin rekrytoitua. Passikopit on nyt korjattu ja lasku on toimitettu 
jäsensihteerille. Päätettiin hyväksyä Lauri Teivaalta saatu tarjous SM-kisojen 
eläinlääkärin tehtävään. 

 

• Johtokunta keskusteli Horse Fairin onnistumisesta. Uusia jäseniä messuilla 
saatiin kahdeksan kappaletta ja tuotemyyntiä oli sen verran, että tapahtuman 
ruokailukustannukset tuli katettua. Johtokunta ei ollut tietoinen kaikista 
osaston järjestelyistä, mm. yhteistyötallin omasta tuotemyynnistä sekä Sihyn 
huonosta näkyvyydestä osastolla. Jatkossa pyritään tarjoamaan 
mahdollisuutta messuosastolle osallistumiseen useammalle talliyrittäjälle. 
Sovittiin, että messujen järjestelyjä varten laaditaan yleisohjeet, joiden 
pohjana käytetään Tampereen messuilta saatuja kokemuksia ja 
yhteistyömalleja.  

 

• Nuortenvaliokunta piti kokouksen viime viikolla. Youth Campiin on lähdössä 
kaksi osallistujaa sekä maajohtaja. Leireistä toinen (nuorempien) pidetään 
Purolassa ja toinen (vanhempien nuorten leiri) pidetään Ankin tallilla. 
Pienempien leiri on jo myynnissä ja osa paikoista on jo varattu. Vanhempien 
nuorten leiri laitetaan myyntiin lähiaikoina. Aiemmin oli päätetty, että Sihyn 
arpajaistuloista osa käytetään vähävaraisen lapsen leirin tai tuntien 
sponsorointiin. Päätettiin, että tuen saajasta keskustellaan vielä 
nuorisovaliokunnassa. Mikäli leirille soveltuvaa ehdokasta (ratsastuskokemus) 
ei löydy, voidaan varat käyttää myös alkeiskurssiin soveltuvalla tallilla. 
Johtokunta haluaa tarjota ilmaisen kurssin/ leirin sellaiselle lapselle, jolla ei ole 
omaa hevosta eikä muutenkaan mahdollisuutta päästä harrastamaan 
ratsastusta ilman tällaista avustusta. 
 

• Tilinpäätös yhteydessä saatujen tilintarkastajan kommenttien pohjalta AJ, MK 
ja MKa aloittavat johtokunnan talousohjeen laatimisen. SIHYn tämänhetkinen 
taloustilanne on hyvä ja tilillä on toistaiseksi hyvin varoja. 

 
 

• Koulutusvaliokunta aloittaa SIHY:n tallilistan päivittämisen ja sinne 
hyväksyttävien tallien seulonnan. Koulutusvaliokunta haluaisi nostaa FEIF- 
koulutettujen ohjaajien pyörittämät tallit etusijalle SIHY- yhteistyössä. 

 

• Hevoset Kaivarissa tapahtumaan päätettiin myöntää 2350 euroa ständiä 
varten. Hinta sisältää telttapaikan myös massiivisen näkyvyyden monissa eri 
muodoissa. Toimihenkilöhaku tapahtumaan on käynnissä ja 
toimihenkilöpaitojen/ ratsastajapaitojen hintoja ja painatuspaikkoja 
selvitellään. 

 

• Passikisa järjestetään ravien jälkeen sunnuntaina kutsuvieraskisana. 
Annika Kyrklund kerää ratsukot tapahtumaan. Passikisa pyritään saamaan 
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Veikkauksen kohteeksi, jolloin kisa saataisiin todennäköisesti myös 
televisioon. Tanja Ufer on lupautunut juontajaksi.  

 
 

• Lehden deadline on 10.4. Valiokunnilta toivotaan kuulumisia lehteen. 

 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 11.5. klo 20.00 Skype- kokouksena 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:34.  

 


