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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 16.08.2017 klo 20.00  

Paikka Skype  

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Sara Keane (SK) sihteeri, Silvia Ufer (SU), 

Jenni Kurki (JK), Johanna Niemi (JN), Pipsa Wagner (PW), Saija Tanttu (ST), Minttu 

Kankaansyrjä (MKa), Linda Åberg (LÅ)  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20.09. Kokouksen puheenjohtajana toimi AJ ja 

sihteerinä SK. Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.  

• Vapaa-ajantoimikunnalla järjesti paljon kiitosta saaneen väliaikaohjelman sm- kisoihin. 

Marjut Alho on jättänyt toimikunnan. Toimikunnalla ei ole tällä hetkellä virallista vetäjää, 

mutta sen jäsenet pitävät toimintaa yllä.  

• Koulutusvaliokunnasta kerrottiin, että ohjaaja 2- kurssi on peruttu tältä syksyltä vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi. Kurssi aiotaan pitää keväällä.  

• 29.10 passipäivä pidetään Ypäjällä. Ohjelmassa passi-assistenttikoulutuksen 

teoria/käytäntö - assarit tuomaroivat passikisat päivän päätteeksi. Teoriaa 

passinratsastuksesta sekä opetusta. Pyritään saamaan myös GK-luento ja epäviralliset 

kilpailut..  

• PR-valiokunnasta esitettiin toive, että nettisivuja pitäisi ”siivoilla” vielä lisää. ST on hommaa 

jo aloitellut, mutta toivoo jokaisen valiokunnan katsovan omansa läpi. Myös Sihyn 

Instagramia toivotaan aktiivisemmaksi, koska seuraajia on melko paljon.  

• AJ ehdotti, että seuraavaan yhdistyksen lehteen laitettaisiin haku uusille PR-

valiokuntalaisille. PR- valiokunta haluaisi myös aktivoida paikalliskerhojen ja Sihyn 

yhteistyötä esim. erilaisilla kilpailuilla.  
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• Keskusteltiin yhteistyöstä Hippoksen kanssa. AJ kehotti PR- valiokuntaa olemaan 

yhteydessä tiedottaja Anu Siivoseen PM- kisajutun merkeissä.  

• Sovittiin. että Sihy ei osallistu tänä vuonna HIHS:hun.  

• Keskusteltiin sponsorihankinnasta. Sovittiin, että otetaan sponsorihankinta puheeksi syksyn 

paikalliskerhotapaamisessa. Sponsorihankinta pitäisi käynnistää jo syksyllä, koska kaikki 

isoimmat yritykset tekevät sponsorointipäätökset jo syksyllä. 

• Nuortenvaliokunnasta PW kertoi kesän sujuneen leirien osalta hyvin. Lehteen on tulossa 

juttua nuorisovaliokunnan asioista ja tapahtumista. Valiokunnalla on lähiaikoina kokous, 

jossa aloitetaan tulevan toiminnan suunnittelu. Muutama jäsen on jättäytymässä pois 

valiokunnasta.  

• SM-kisaraporttia ei saatu vielä käsittelyyn, koska Ypäjän lasku on vielä saamatta. Kisat 

menivät tämän hetkisten tietojen perusteella taloudellisesti tappiolle. Jatkossa on mietittävä, 

onko esim. iltajuhlan järjestäminen tarpeellista. Keskusteltiin ryhmäluokkien ottamisesta 

sm-kisoihin.  

• Syyskokous sovittiin pidettäväksi Ratsastajafoorumin yhteydessä 25.11. Sovittiin, että 

erovuoroisista tehtävistä laitetaan ilmoitus yhdistyksen sivuille ja facebookiin. 

Syyskokouskutsu julkaistaan seuraavassa lehdessä, jonka deadline on elokuun lopussa.  

• Paikalliskerhotapaaminen on su 1.10. Pälkäneen auditoriossa. SU laittaa kutsut 

paikalliskerhoille. Samassa yhteydessä tehdään myös kysely KIPAn käyttöön liittyen.  

• Maajoukkuejohdon ja -valmentajan jatkosta keskustellaan lähiaikoina. Joukkueen jäsenille 

tullaan tekemään kysely kisoihin liittyen.  

• NIHC - Nordic Icelandic horse collaboration. perustaminen, Pohjoismainen yhteistyö. 

Yhdistys on saatu nyt virallisesti perustettua ja se on rekisteröity Norjaan. Sen avulla 

voidaan hakea yhteistä pohjoismaista rahoitusta sekä miettiä yhteisiä keinoja kehittää lajia 

pohjoismaissa ja jakaa ideoita sekä toimintamalleja. Suomella on vetovastuu 2017. 

Vetovastuu on aina sillä maalla, joka tulee seuraavaksi järjestämään PM- kisat. 2018 

vetovastuu siirtyy Ruotsille.  



 
 Johtokunta 3 (3)
 
 Kokousmuistio 5/2017 
 
 05.06.2017 
 
 
 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry 
http://www.islanninhevonen.net | sihy@islanninhevonen.net 

• Rahastonhoitaja (MKn eroanomus/ ideoita uudeksi rahastonhoitajaksi). Sovittiin, että SK ja 

MKa ottavat rahastonhoitajan tehtävän hoitaakseen syyskokoukseen saakka. 

Syyskokouksessa tullaan valitsemaan uusi rahastonhoitaja.  

• Sihyn passikopit on nyt niin huonossa kunnossa, että ne on asetettu käyttökieltoon. 

Päätettiin, että passitoimikunta voi tilata uudet passikopit hyväksi toteamaltaan taholta. SRL 

tukee hankintaa 35%:lla. Vanhat passikopit sovittiin myytäväksi tarjouskilpailulla. 

Johtokunta määrittää kopeille lähtöhinnan.  

• PM 2018: Vaihtoehdot kisojen järjestämiseksi ovat uusien ratojen rakentaminen Ypäjälle, 

Orimattilan kunnostaminen ja rakentaminen kisakuntoon ja kisojen järjestäminen 

Ahvenanmaalla. Ypäjän osalta on käynnissä budjetti- ja rahoitusselvittely. Ypäjä-projektia 

tullaan viemään eteenpäin, vaikka se ei PM-kisoihin valmiiksi ehtisikään. Orimattilasta on 

kartoitettu majoitustiloja sekä laitettu kyselyä tallipaikoista.  

Ahvenanmaalainen paikalliskerho Àlenskur on tarjoutunut järjestämään PM-kisat 

Ahvenanmaalla. Sovittiin, että Àlenskurille laitetaan tarkentavia lisäkysymyksiä ja samaan 

aikaan jatketaan kahden muun vaihtoehdon selvittelyä. Suurin ongelma kaikkien 

vaihtoehtojen osalta on tiukka aikataulu. SIHYn on ilmoitettava viimeistään ma 28.8. 

järjestääkö Suomi kisat 2018, vai siirretäänkö niiden järjestäminen Ruotsille ja Suomi 

järjestää vuoden 2020 kisat.  

 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi pe 25.8. klo 20.00 Skype- kokouksena.  

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.29. 


