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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 21.08.2016 klo 16:00 

Paikka Glaesihross, Nurmijärvi 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ), Paula Sarsama (PS), Sara Keane (SK), Silvia Ufer (SU), 
Jenni Kurki (JK), Linda Åberg (LÅ), Pia Varhelahti (PV) 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:12 ja todettiin että kokous on päätösvaltainen. 

 PM-kisat sujuivat loistavasti ja Suomen joukkue sai kahdeksan A-
finaalipaikkaa ja yhden B-finaalipaikan 12 ratsukon joukkueella. 
Maajoukkuejohto on saanut paljon positiivista palautetta ja kiitosta 
sitoutuneisuudestaan. Maajoukkuevalmennuksen osalta Hjalti ja Camilla ovat 
valmiita jatkamaan tehtävissään, mutta Anu on ilmoittanut haluavansa 
lopettaa tehtävässään. Johtokunta toivoo, että Hjalti ja Camilla jatkavat 
tehtävässään ja heidän rinnalleen saadaan suomenkielentaitoinen 
joukkueenjohtaja. 
 

 SIHY on vastaanottanut selvityspyynnön GK- maajoukkuevalintaprosessin 
osalta ja tämä on viety myös SRL:ään. SRL on todennut seuraavaa: SIHY on 
SRL:n alainen seura ja sitä koskee SRL:n kilpailusääntöjen yleinen osa sekä 
liiton toimintasäännöt. Siten SRL:n kurinpitoelimet voivat ottaa käsittelyyn 
myös SIHYn valinnat. SIHYllä on omat lajisäännöt ja SIHY määrittelee 
valintakriteerit ja valintakomitean kokoonpanoon itsenäisesti. Jos asiasta 
halutaan tehdä virallinen valitus, tulee se osoittaa Suomen Ratsastajainliiton 
kurinpitolautakunnalle. Lisäksi tulee suorittaa käsittelymaksu 100 euroa (joka 
palautetaan, mikäli valitus hyväksytään) SRL:n tilille FI3136363001963917. 
Maksusta tulee toimittaa kopio SRL:oon. 

 

 Krafturin syyskuun kisat on peruttu ja samaan yhteyteen suunniteltu 
passipäivä siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. 

 

 World Fengur- rekisteröinnin kanssa selvitellään maksukäytäntöjä. WF on 
hyväksynyt Sihyn rekisteröinnin hoitamisesta ottaman pienen maksun, mutta 
vastustaa Sihyn suunnitelmaa veloittaa korkeampaa maksua 
rekisteröimättömien orien jälkeläisten rekisteröinnistä. JK selvittää asiaa, 
koska Ruotsissa ja Tanskassa vastaava systeemi on jo olemassa ja saanut 
WF:in hyväksynnän. 

 

 Johtokunta keskusteli tietojen päivityksestä World Fenguriin perittävästä 
maksusta, koska asiassa on ilmeisesti ollut epäselvyyttä. Sovittiin, että 
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jatkossa päivitykset hoitava henkilö välittää yhdistyksen sihteerille tiedot 
tehdyistä päivityksistä ja hän hoitaa laskutuksen.  
 

 Maajoukkueelle saatiin mukavasti sponsoritukea PM-kisojen alla. Lisäksi 
Tapio ja Merja Ylipuranen ovat lahjoittaneet jokaiselle PM- mitalistille 250 
euroa sponsoritukea.  
 

 Sihyllä on viime vuosina ollut useita kehittämisprojekteja ja tulevan talven 
kehittämiskohteeksi johtokunta päätti ottaa PR-valiokunnan toiminnan 
uudelleenjärjestely ja tehostaminen. 
 

 Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja ilmoitti, että hän ei ole halukas jatkamaan 
tehtävässä syyskokouksen jälkeen. Valiokunnassa on pulaa aktiivisista 
tekijöistä ja nykyinen puheenjohtaja kokee, että hänellä ei ole riittäviä 
kontakteja valiokunnan aktivoimiseksi. Johtokunta tekee tiedusteluja 
mahdollisten uuden puheenjohtajan löytämiseksi. 
 

 Yhdistyksen loppuvuoden taloustilanne näyttää siltä, että varat riittävät juuri 
avoimien/ tulevien laskujen maksuun.  
 

 Johtokunta päätti, että valiokuntien vuoden 2017 toimintasuunnitelmat on 
oltava valmiina lokakuun puoliväliin mennessä. 
 

 Syyskokous järjestetään Urheilufoorumin yhteydessä 26.11.2016. 
Tapahtumapaikka ei ole vielä selvillä, joten kokouskutsua ei voida vielä laatia. 
Urheilufoorumiin aletaan ideoida ohjelmaa.SRL:ssä on 1.9. aloittamassa uusi 
urheilujohtaja ja tapahtumapaikka varmistunee sen jälkeen. 

 
 

 NIF–perustamiseen liittyvät asiakirjat tullaan saamaan lähiaikoina ja 
perustaminen tapahtuu Skype-kokouksena, jossa Suomea edustaa PS. 
Syksyn aikana tullaan myös tekemään päätös GK:n sisällyttämisestä vuoden 
2018 PM-kisoihin. Johtokunta kannattaa GK:n pitämistä osana PM-kisoja. 
 

 Teivo-baana ry on nyt perustettu ja tili tullaan avaamaan lähipäivinä. Sen 
jälkeen tullaan pyytämään tarjouksia rakennustöistä. Maaseudun 
kehittämisrahastolle tullaan tekemään tukianomus. Sihy ei osallistu rahallisesti 
Teivon ratahankkeeseen, mutta seuraa hanketta aktiivisesti ja antaa kaiken 
mahdollisen avun ja tuen projektin eteenpäin viemiseksi. Johtokunta toivoo, 
että vuoden 2018 PM-kisat päästäisiin järjestämään Teivossa.  

 

 KIPA-koulutus ja paikalliskerhotapaaminen on sovittu järjestettäväksi la 8.10. 
Faban tiloissa Vantaalla. Paikalliskerhoille tullaan laittamaan kutsut ja infoa 
lähiaikoina. 
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 Maajoukkuevalmennukselle olisi löydettävä uusi organisaattori. Johtokunta 
tekee tiedusteluja löytääkseen tehtävään sopivan henkilön. 
 
 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 23.10.2016 Glaesihrossissa Nurmijärvellä 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:58. 
 

 

 


