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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 06.05.2017 klo 20:00 

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Silvia Ufer (SU), Linda Åberg (LÅ), Pia Ralli 
(PR), Saija Tanttu (ST), Mia Kiesi (MK) sihteeri, Johanna Niemi (JN), Pipsa Wagner 
(PW), Jenni Kurki (JK) 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20:12 ja todettiin että kokous on päätösvaltainen. 

 SRL on tekemässä vuoden 2017 loppuun mennessä uusia merkkejä, jotka 
avaavat ulospäin tallin toimintaa. Askellajiratsastukseen tulossa oma merkki.  
  

 Heli Hirvelä laittanut viestiä kysyen miten tulevaisuudessa pitäisi toimia 
sairastapauksissa -> sääntöihin kirjattu selvästi, ettei tallilta missä on kipeitä 
hevosia, lähdetä kisoihin. Jos samalla tallilla, samoissa olosuhteissa on kipeä 
hevonen, silloin ei lähdetä kisoihin, tämä löytyy myös FEIF- säännöistä ja sitä 
noudatetaan. Sama ohje löytyy myös SRL:n säännöistä. 
 

 SM-järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Käsiohjelmien mainospaikan myyjä 
tarvitaan. Mietitään löytyisikö PR:stä joku myyjäksi tai voisivatko 
paikalliskerhot myydä ilmoituksia ja saada 10%. Päätettiin iltajuhlan hinnat 
ruokalipuille. Sihyn jäsenille hinta tulee olemaan edullisempi kuin ei-jäsenille. 
Käsiohjelman painamisen hintatarjous tällä hetkellä 780€ Grafirailta. 
 

 Keskusteltiin maajoukkuebudjetista ja Hjaltin kuluista. PR laittaa kaikki kulut/ 
tulot yhteen taulukkoon ja päivittää sitä, jolloin pysytään paremmin ajan 
tasalla kustannuksista. SRLn tuki on noin 4500 euroa, Sihyn suunnilleen 
saman verran. Hjalti laskuttaa Sihyä kertalaskutuksena ja Sihy laskuttaa 
ratsastajia. Maajoukkue näyttäisi jäävän tänä vuonna pieneksi. Sovittiin, että 
Julia Wejberg nimetään hoitajaksi, jolloin hänellä on vapaa pääsy alueelle. 
Hänen kulujaan Sihy ei sponsoroi. 
 

 Jalostusnäyttelystä tullut hyvää palautetta tulospalvelusta ja järjestelyistä. 
Kesän näyttely pelkkä varsanäyttely, 1-2v varasoille, 3v tammoille, 
epävirallisesti sitä vanhemmat. Vain yksi FEIF- tuomari, eli vanhempien 
pisteitä ei saada WorldFenguriin. ilmoittautuminen on auki, kutsu mennyt 
hippokseen. 2.7. 
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 Saija ja Maija tehneet tiimityötä PR- valiokunnassa ja suunnitelleet tehtävien 
ryhmittämistä. Syksyllä tammi-toukokuun asiat, keväällä kesä-joulukuun asiat. 
Sponsorihankinnat syksyksi, keväällä järjestelyjä ja viestintää enemmän. 
Sihyshop tulee olemaan paikalla SM-kisoissa. Snöggurin kisoihin 17-18.6. 
Orimattilaan tarvitaan joku myymään Kaakkolan avuksi. 

 
 

 Nuortenvaliokunnan tuubihuivit tulivat ja menivät Kaakkolaan myyntiin. 
Suurleirille löytynyt pelastakaa lapset ry:n kautta 13v tyttö. Gammur arvonta 
on suoritettu. SM:n suunnitteilla keppari askartelua. Kepparikisoihin löytyi 
ruusukkeita palkinnoiksi. Kepparibaana on näillä näkymin tulossa 
myyntivaunujen läheisyyteen. 
 

 SU vaihtoi hetkeksi pj:ksi ja käsiteltiin AJn tekemää 100 euron tukianomusta 
NIF kokoukseen. Lipun hinta 170 euroa ja tämän johtokunta päätti 
avustuksena myöntää. 

 

 Ypäjän kanssa on aloitettu neuvottelut uuden kisa-alueen rakentamisesta. 
Ypäjälle on lähetetty piirustukset sekä kerrottu millaisia toiveita Sihyllä olisi 
alueelle mm. collecting ringin, passisuoran, katsomon ym. osalta. Projektin 
rahoitusvaihtoehtoja ollaan selvittelemässä.  
 

 Seuraava kokous pidetään SM-kisoissa, asialistalla maajoukkueen 
nimeäminen. Maajoukkuevalinnat tehdään tänä vuonna niin, että ehdotus 
tulisi ennen SM-kisoja, SM-viikonlopun aikana lisätään mahdolliset uudet 
nimet ja klo 12 sunnuntaina johtokunta hyväksyy sen. Julkistetaan ennen 
viimeistä finaalia. Mahdollista nostaa seuraavalla viikolla vielä nimiä. 
 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:35. 
 

 

 

 

 

 


