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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 29.01.2018 klo 21.00 

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Sara Keane (SK,sihteeri), Silvia Ufer (SU), 
Johanna Niemi (JN), Jenni Kurki (JK), Saija Tanttu (ST), Pia Ralli (PR), Pia Varhelahti 
(PV), Maija Kipinoinen (MK), Pipsa Wagner (PW), Linda Åberg (LÅ) 

Johtokunnan ulkopuolelta Minttu Kankaansyrjä (MK) ja Sirpa Brumpton (SB, kohdat 1-3) 

 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20.07. Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin 
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

• Käytiin läpi FEIFkonferenssiin osallistujat sekä agendalla olevia asioita. 
Johtokunnalla ei ollut agendasta ja tehdyistä ehdotuksista huomautettavaa.  

 
 

• Landsmotin osalta Suomi tulee esittämään keskusteluissa toiveen 
mahdollisimman aikaisesta ajankohdasta, että vältettäisiin päällekkäisyydet 
SM- ja PM- kisojen kanssa. 
 

• Käytiin läpi UV:n kommentit FEIF-konferensin esityslistaan ja hyväksyttiin 
Suomen kanta esityslistaan 

 
 

• Koulutusvaliokunta infosi, että keväällä järjestetään ohjaajien vuosihuolto 
sekä Ohjaaja 2- kurssi. 
 

• 15.4 Ypäjällä pidettävän yhdistetyn passi- ja gæðingakeppnipäivän 
yhteydessä pidetään myös tuomarikoulutus. Anna Andersèn pitää 
tuomariseminaarin. Yhdistetty passi-/ Gæðingakeppnitoimikunta hoitaa 
käytännön järjestelyt.  

 
 

• Laura Niemi valmistui paikalliskerhotuomariksi, Linda Åberg ja Guðmundur 
Sigurbjörnsson valmistuivat kansallisiksi tuomareiksi. 
 

• UV:n sihteerin tehtävä on siirtynyt Mira Mattilalta Päivi Stepanoffille. UV 
keskustelee uudesta kypäräsäännöstä kisajärjestäjien kanssa. 
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• On käyty keskusteluja Ypäjän Marian Seppälän kanssa liittyen SM- kisojen 
järjestelyihin ja sopimukseen sekä edellisistä kisoista saatuun palautteeseen 
mm. yleisön cateringin osalta. Seppälä esitti myös toiveen palaverista, johon 
osallistuisi kaikki Ypäjän palveluja käyttävien valiokuntien edustajat. 

 

• Nettisivujen sivukartta on saatu valmiiksi ja se lähetetään valiokunnille 
tarkistettavaksi. 

 
 

• SIHYlle on luotu uusi Instagram- tili ja vanha tili on poistettu. Virpi Aho ja 
Maijukristiina Seppä toimivat sometiimissä ja PRn toiveena on, että 
päivitykset tehdään heidän kauttaan. 
 

• FEIF Youth Cup pidetään Ruotsissa. Ajatuksena on lähettää sinne muutama 
ratsukko ja maajohtaja. NVn budjetissa ei ole tarpeeksi varoja ratsukoiden 
tukemiseen, joten PW esitti toiveen, että rahoitusta saataisiin lisää SIHYltä. 
Sovittiin, että PW selvittää tarkat kustannukset ja mikäli NV voi halutessaan 
tukea ratsukoita noin 150-200 eurolla per ratsukko. 

 
 

• Rahastonhoitaja on lähettänyt etukäteen tiliotteen kaikille nähtäväksi. Sen 
osalta ei kenelläkään ollut erityisempää huomautettavaa tai kysyttävää. PV 
laittaa jatkossa maksettavat laskut johtokunnalle nähtäväksi ja 
hyväksyttäväksi. PV tekee jatkoa varten jonkun lomakepohjan, johon voi esim. 
tapahtumissa kirjata saadut käteismaksut ja iZettle- maksut. Näin saadut 
maksut on helpompi kohdentaa oikein kirjanpidossa. 
 

• Tilinpäätöksen tekemisestä on saatu tarjous 870 eur (sis. Alv). Johtokunta 
päätti hyväksyä tarjouksen. 

 

• Uusi paikalliskerho Suomen Gaedingakeppni-seura Stormur on perustettu 
Ypäjällä 28.01.2018. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Hanna Hirvonen ja 
sihteeriksi Nora Kojo- Savonen. Johtokunta hyväksyi Stormurin Sihyn 
paikalliskerhoksi. Hyväksyntä astuu voimaan PRH:sen hyväksynnän jälkeen. 

 
 

• Suomesta lähtee kolme GK tuomaria seminaariin Ruotsin Stenholmeniin 10.-
11.2. 2018. Johtokunta päätti tukea lähtijöitä taloudellisesti. Tuki suhteutetaan 
kunkin lähtijän todellisiin matka- ja majoituskuluihin. 
 

• Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi torstaina 22.02. klo 20.00 alkaen. 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.55. 


