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Pöytäkirja 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n syyskokous 
 

Aika 26.11.2016 klo 15.30 

Paikka Hotel Grand Marina, Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

1§ Kokouksen avaus  

Sihyn puheenjohtaja Annastiina Jäppiunen avasi kokouksen ajassa 15.38 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

Kokouksessa todettiin olevan paikalla 19 henkilöä, päätösvaltaisuus todettu, kutsu 
lähetetty lehden kautta 14 vrk aiemmin 

3§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat 

Puheenjohtajaksi valittiin Annastiina Jäppinen 
sihteeriksi valittiin Mia Kiesi kunnes Sara Keane saapuu paikalle 

Linda Åberg ja Silvia Ufer valittiin pöytäkirjantarkistajiksi 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Anita ja Pekka Kaakkola 
 

4§ Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä 

 
Johtokunnan kokous on  päätösvaltainen, kun paikalla on neljä johtokunnan jäsentä 
perustuen varsinaisten johtokunnan jäsenten lukumäärään. 

5§ Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 

Erovuoroisia ovat varapuheenjohtaja, sihteeri, urheiluvaliokunnan puheenjohtaja ja 
nuorisovaliokunnan puheenjohtaja sekä jäsen ja kaksi varajäsentä. 
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Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Nicola Bergman-Kankaala, päätetty 
Sihteeriksi ehdotettiin Sara Keane, päätetty 
UV:n puheenjohtajaksi ehdotettiin Silvia Ufer, päätetty  
NV:n puheenjohtajaksi ehdotettiin Pipsa Wagner, päätetty 
Jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu Kirsti Nyman, Pia Ralli, Johanna Niemi 
Jäseneksi valittiin Pia Ralli, varajäseniksi 1 Kirsti Nyman ja 2. Johanna Niemi 

6§ Käydään läpi ja hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma 

Yhdistyksen toimintasuunnitelman läpikäynti ja hyväksyntä 
Kilpailukalenterista Silvia Ufer kommentoi ettei Hestneistin kisoja ole vielä vahvistettu. 
1.12. tulee toivottavasti tietoon 3. WR kisat, muuten ei ole SM-statusta ja ratsukoilla 
ei ole mahdollsuutta kerätä WR-pisteitä Suomesta. 10.5. Kraftur ei ole vahvistanut 
onko Dromin  kisat ok vai ei. 23.9. myyntinäyttelyn järjestää Dromi eikä Nattfari. 

Kokouksen sihteeri vaihtuu ajassa 16.10. Sara Keane jatkaa kokouspöytäkirjan pitoa. 

 

Käytiin läpi kilpailukalenteri. Kisakalenteriin on pyydetty paikalliskerhoilta ehdotukset 
ja kalenteri on koottu niiden mukaan, pyrkien välttämään päällekkäisyyksiä ja 
takaamaan riittävät osallistujamäärät kaikkiin kisoihin.  

Helmikuussa on FEIF- konferenssi ja sinne Suomesta osallistuvat ainakin 
puheenjohtaja ja urheiluvaliokunnan, jalostusvaliokunnan ja koulutusvaliokunnan 
edustajat. 

GK- tuomarikoulutusta on pyritty järjestämään, mutta kolmepäiväisen seminaarin 
hinnaksi muodostuisi (mikäli osallistujia 15) vähintään 800 euroa, joka on koettu liian 
kalliiksi. Suomi on pyytänyt FEIFiltä tämän asian käsittelemistä vuoden 2017 FEIF- 
seminaarissa, koska myös muut pienet maat kokevat korkeiden kustannusten 
hidastavan GK-kisaamisen edistämistä. 

Aluevalmennuksessa käynnissä on kaksi ryhmää, Sirpa Brumptonin ja Mari 
Väyrynen-Kunnaksen. Aluevalmennukseen on mahdollista pyrkiä myös kesken 
kauden.  

Maajoukkueen valmentajana jatkaa Hjalti Gudmundson ja maajoukkueen johtajana 
Camilla Hedberg. Maajoukkuevalinnan kriteerejä tullaan hieman muuttamaan, mutta 
ne tullaan julkistamaan vasta myöhemmin. Prosessi on kestänyt, koska 
maajoukkuejohto oli pitkään auki ja uudet kriteerit on hyväksytettävä myös SRL:lla. 

 

Käytiin läpi suunnitteilla olevat kurssit, jotka ovat vielä osittain auki. Nuorten hevosten 
koulutusta ei olla tulevana vuonna järjestämässä, koska viime vuoden kurssille 
osallistui vain yksi osallistuja. 
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PR- valiokunnalla on vuodelle 2017 suunnitteilla osallistuminen muutamille messuille 
sekä Hevoset Kaivarissa- tapahtumaan. 

 Islanninhevonen- lehden päätoimittaja vaihtuu, uusi päätoimittaja on Kati Ahola. 

 PM-2018 valmistelut on käynnistetty ja toimihenkilö/sponsorihaku käynnistyy pian. 

Nuortenvaliokunta pyrkii ensi vuonna järjestämään kaksi suurleiriä ja mahdollisesti 
myös oman leirin pojille.  

Jalostusvaliokunta pyrkii järjestämään kaksi näyttelyä. Lisäksi huhtikuulle on 
suunnitteilla jalostuspäivä. Tämä on tarkoitus jatkossa järjestää joka toinen vuosi.  

Toimintasuunnitelmaan tehdään kokouksessa esille tulleet muutokset ja sen jälkeen 
se julkaistaan Sihyn nettisivuilla. 

 

7§ Käydään läpi ja hyväksytään paikalliskerhojen toimintasuunnitelmat 

Paikalliskerhojen toimintasuunnitelmat eivät vielä ole valmistuneet, joten niitä ei voitu 
käsitellä. Suunnitelmat julkaistaan Sihyn sivuilla niiden valmistuttua. 

8§ Muut asiat  

Johtokunnan jäsenillä on välillä vaikeuksia päästä paikan päälle kokoukseen. 
Johtokunta esittää, että Sihyn sääntöjä muutetaan siten, että etäyhteydellä on 
mahdollista osallistua kokoukseen. Sääntömuutos hyväksyttiin sellaisenaan. 

Sihyn jäsensihteeri on vaihtumassa. Uusi jäsensihteeri on Minttu Kankaansyrjä. 
Tehtävä tullaan siirtämään Mintulle asteittain talven aikana. Myös Hevoset- messujen 
vetovastuu siirtyy Mintulle, mutta väistyvä jäsensihteeri Johanna Ihalainen on 
luvannut avustaa järjestelyissä. 

9§ Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 16.00 

 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

 

 

_________________________________________ ___________________________________ 


