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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 16.02.2017 klo 19:30 

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ), Silvia Ufer (SU), Jenni Kurki (JK), Linda Åberg (LÅ), Pipsa 
Wagner (PW), Johanna Niemi (JN), Nicola Bergman (NK), Pia Ralli (PR), Mia Kiesi 
(MK) 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:30 ja todettiin että kokous on päätösvaltainen. 

 

 Ensiapukurssi järjestettiin onnistuneesti 11-12.2. Kellokoskella. Lopulta kurssille 
ilmoittautui 16 henkilöä, joista yksi ei saapunut paikalle ja kaksi ei ollut SIHY:n 
jäseniä. Kurssi meni tappiolle n. 200 euroa kahvituksineen.  

 

 Marjut Alho osallistui FEIF-seminaariin Vapaa-ajan toimikunnan edustajana. 
Muistiinpanot kokouksesta tullut johtokunnalle tiedoksi. 

 

 5.2. Koulutusvaliokunnan järjestämällä Herdis Reynisdottirin biomekaniikka -luennolla 
oli 20 osallistujaa. Kurssi tuotti tulosta 511€  koulutusvaliokunnan käyttöön. 

 LÅ edusti FEIF-seminaarissa. Käytiin läpi seminaarissa käydyt asiat.  
 

 SU osallistui urheiluvaliokunnan edustajana FEIF-seminaarin. Muistiinpanot tulleet 
tiedoksi johtokunnalleja ne käytiin läpi kokouksessa.  

 

 Gaedingakeppni ohjaajakurssi hinnoittelusta tiedotettu Islannin yhdistyksen 
puheenjohtajaa joka lupaa selvittää asiaa. FEIF seminaarissa keskusteltu että 
Gaedingakeppni tuomarikoulutus on ylihinnoiteltu ja jarruttaa lajin edistymistä 
kaikissa maissa koska ei ole varaa kouluttaa tuomareita. 

 

 Passitoimikunta järjestää Hevoset Kaivarissa tapahtumassa näytösluonteisen 
passikilpailun, lisätietoja tapahtuman puolelta odotellaan jotta päästään 
suunnittelemaan passikilpailua. 

 

 SM-kilpailuiden johtajan paikka jälleen avoinna. Potentiaalisia kisajohtajia 
kartoitetaan. 

 

 Pyritään samaan keväälle/kesälle 2017 vielä yhdet 4. tason kilpailut lisää jotta 
saadaan SM-status. 
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 JK edusti jalostusvaliokuntaa FEIF-seminaarissa. Muistiinpanot tulleet tiedoksi 
johtokunnalle kokouksesta.  

 JK tapaa kevään aikana Hippoksen edustajia. Asialistalla on luvattomien oriiden 
käytön rajoittaminen jalostuksessa ja oriiden lisenssimaksujen muuttaminen. 

 

 Jalostustuomarit on varattu jalostusnäyttelyihin. Molemmat tuomarit ovat Islannista. 
 

 JK on aloittanut jalostushevosien rekrytoinnin SIHY-päivään 
 

 PR-valiokunnan puheenjohtajalta pyydettiin viime kokouksessa Sihyn sivujen (netti/ 
some) ylläpito-oikeuden jakamista useammalle henkilölle ja tunnuksia SIHY:n 
alaisille sivustoille. Tunnuksia ei ole kuitenkaan vieläkään saatu. Kokoukseen 
osallistuneet toivovat tunnuksien lähettämistä mahdollisimman pian. 

 

 PR valiokunta avannut jäsenkyselyn nettisivulle ja jakoon sosiaaliseen mediaan.        
 

 Nuortenvaliokunnan esite tulossa jakoon tapahtumiin, talleille ja paikalliskerhoille.  
 

 Nuortenpäivä järjestetään kolmessa paikassa: Dynurissa, Hestbakissa ja 
Reykhestarissa. 

 

 Annika Kyrklundilta tullut sähköpostia koskien nuorten päivän ohjaajien valintaa ja 
nuorten valiokunnan vuoden 2016 palkittavia. PW vastaa Annikalle.            

 

 Jäsenmaksut tiliytynyt 16.2.  36 360€.  
 

 Päätettiin että Paula Sarsaman tilalle Baana Ry:hyn valitaan SIHY:n edustajaksi 
Johanna Niemi ja varaedustajaksi Annastiina Jäppinen.   

 

 Päätettiin että SIHY ostaa Teivo-baana metrejä 5. Eli 500 eurolla. 
 

 Muistutettiin valiokuntien vetäjiä siitä että valiokuntien kokouksien muistiot tulee 
lähettää tiedoksi johtokunnalle valiokunnan kokouksen jälkeen.   

 

 Paikalliskerho Svalin (Oulu) on lähettänyt hakemuksen liittämisestä SIHY:n alaiseksi 
paikalliskerhoksi. Paikalliskerhoksi hyväksyminen tapahtuu kun paikalliskerhon on 
saanut hyväksytyn hyväksyminen Sihyn paikalliskerhoksi, hyväksytään kun 
rekisteröinti suoritettu patentti- ja rekisterihallitukseen. 

 
 

 

                      Seuraava johtokunnan kokous pidetään Skype- kokouksena 6.03.2017 klo 20:00 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.49.  
 


