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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 7.3.2016 klo 18:00 

Paikka Talli Glaesihross, Nurmijärvi 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AL), Paula Sarsama (PS), Mia Kiesi (MK), Jenni Kurki 
(JK), Linda Åberg (LÅ), Nina Auvinen (NA) 

Poissa Sara Keane (SK), Minna Poukkanen (MP), Nicola Bergman-Kankaala (NB-K), 
Kirsti Nyman (KN), Eveliina Laihonen (EL), Silvia Ufer (SU) 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin että kokous on päätösvaltainen. 

 Koulutusvaliokunta on saanut palautetta lisenssikurssien 
lisenssimaksuista. Koulutusvaliokunta ehdottaa lisenssikurssimaksun 
alennusta ja/tai käyttökaton asettamista. Johtokunta hyväksyy 
ehdotuksen ja päätetään lisenssikurssimaksuksi 10 euroa /henkilö sekä 
asetetaan 100 euron käyttökatto per lisenssikurssi. 
 

 Ohjaajien vuosihuolto järjestetään 11.3.2016 Talli Hestbakissa Lohjalla. 
Tapahtumaan on ilmoittautunut 17 osallistujaa.  
Vuosihuollon aiheita ovat mm. eri tasoisten lasten ja aikuisten 
opettaminen (harrasteratsastajat, kilpailijat, ratsastuskoululaiset, oman 
hevosen kanssa valmentautuvat) ja harjoittelusuunnitelman laatiminen 
oppilaille. Vuosihuollon vetäjinä ovat Mari Väyrynen-Kunnas (SRL 
ammattivalmentaja, FEIF taso 2- ohjaaja) ja Annika Kyrklund (FEIF 
taso 2-ohjaaja). Anna Andersén (psyykkinen valmentaja, 
urheilupsykologi, FEIF-tuomari, FEIF taso 2-ohjaaja) pitää 
vuosihuollossa luennon aiheesta vuorovaikutus ohjaamistyössä. 
Ohjaajien vuosihuolto on avoin kaikille askellajiratsukoita ohjaaville ja 
ohjaamisesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus hyväksytään myös 
ohjaajalisenssin päivityskoulutukseksi. 
 

 SU esittelee suomenmestaruuskilpailuiden suunnittelun edistymistä 
Skype-yhteyden avulla.  
 
Suomenmestaruuskilpailun FEIF-tuomarit ovat varmistuneet: 
Stefan Hackauf (Saksa) Lisa Brouer (Tanska), Rune Svendsen (Norja) 
ja Laura Pihkala-Posti (Suomi). 
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Vastuutoimihenkilöiden värväys on aloitettu ja tarjouspyyntöjen 
kysyminen eri palveluiden tuottamiselle on aloitettu. 
 

 IceTest-ohjelmaa ollaan tulevaisuudessa kehittämässä vastaamaan 
nykyaikaisin käyttöjärjestelmiä. Ohjelman kehittämiseksi FEIF tulee 
tarvitsemaan rahallista tukea n. 150 000 euroa. Tähän asti ohjelmaa 
ovat kehittäneet eteenpäin vapaaehtoisina Doug Smith ja FEIF-tuomari 
Lutz Lesener. Tulevaisuudessa IceTest ja KIPA pystyisivät 
kommunikoimaan keskenään.  
 

 KIPA-kilpailujärjestelmä otetaan käyttöön mahdollisimman pikaisesti. 
KIPA-vastaava tulee olemaan yhteydessä kilpailunjärjestäjiin ja 
tiedottaa kilpailijoita käyttöönotosta. 
 

 Gaedingakeppni-kilpailuja toivotaan järjestettävän enemmän, jotta laji 
saisi tunnettuutta Suomessa ja saataisiin mahdollisuus lähettää 
arvokilpailuihin myös GK-joukkue. GK-luokkia voisi järjestää Sport-
kilpailuiden yhteydessä tai iltakarsintakilpailuina.  
 

 Maajoukkuevalmennus- ja katselmustilaisuus järjestetään 19-20.3.2016 
Inkoossa Talli Snettansissa.  
 

 Aluevalmennuksen teemakuivaleiri järjestetään 19.3.2016 Ypäjällä. 
 

 World Fengur - positiivisten nimien lista. WF:ssä on julkaistu n. 8000 
islanninhevosnimen listaus, jota vuodesta 2017 tullaan käyttämään 
hevosten nimeämisessä.  
 

 Jalostuspäivä ei tänä vuonna toteudu. 
 

 Yhdistys oli mukana Matkamessuilla yhteisosastolla Icelandairin 
kanssa sekä Apasionata-hevosnäytöksessä Hartwall Areenalla 
yhdessä SRL:n kanssa. 
 

 HHF-messut järjestettiin 6. kerran Helsingin messukeskuksessa. 
Yhdistyksen osastolla olivat hevoset Flosi ja Bylgja JauJau-tallilta.  
Sunnuntaina Cavallo Pro Shop-lavalla luennoi SRL:n Vuoden esikuva 
ja MM-mitalisti Arnella Nyman aiheenaan kokonaisvaltainen 
valmentautuminen. Luennon jälkeen Arnella oli tavattavissa SIHYn 
osastolla. 
Helsinki Horse Fair -tapahtuman kanssa samanaikaisesti järjestetyssä 
GoExpo-kokonaisuudessa vieraili viikonloppuna yhteensä yli 50 000 eri 
urheilulajeista, hevosista ja kuvaamisesta kiinnostunutta. 



 
 Johtokunta   3 (3)
 
 Kokousmuistio 2/2016 
 
 7.3.2016 
 
 
 

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

JauJau-tallin tytöt Iida Uimonen ja Tiia Haapamäki osallistuivat 
Hevostaitoliitto ry:n historian ensimmäiseen 
maastakäsittelymerkkikilpailu- sekä merkkisuoritusratayhdistelmään. 
Lauantaina tytöt saivat harjoitella rataa kouluttajan kanssa ja 
sunnuntaina kilpailua tuomaroivat hevoskouluttajat Mia Kytölä ja Laura 
Loiva. Kilpailun voitti Tiia ja Bylgja huikealla 79,54 prosentilla! Iida ja 
Flosi sijoittuivat kilpailussa kolmanneksi. Tiia suoritti samalla SRL:n 
uuden maastakäsittelymerkin. 
 

 SIHY järjestää Islanninhevospäivän 2.4. Hevoset-messujen yhteydessä 
Tampereella. SIHYn jäsenet saavat tulostettavan jäsenkortin 
esittämällä Hevoset-messujen sisäänpääsylipun -50% alennuksella. 
Lauantaina järjestetään kattava Hevosen hyvinvointiluento Mars-salissa 
klo 10-14. Sihyn jäsenet pääsevät luennoille ilmaiseksi, ei-jäseniltä 
pääsymaksu on 10,00 €. Lauantaina nähdään myös ohjelmaa 
areenalla, kun MM-ratsukot esittelevät kilpailulajejaan. Lajien 
arvosteluperiaatteista on kertomassa FEIF-tuomari Anna Andersén. 
Lisätietoa tapahtumasta kotisivuilla ja facebookissa. 
 

 Jäsenistön edustaja kiinnitti huomiota valokuvien tekijäinoikeuksiin, kun 
huomasi vuosia sitten yhdistyksen käyttöön luvatun kuvan kolmannen 
osapuolen sivuilla. Yhdistys pyrkii erittäin tarkasti noudattamaan 
tekijäinoikeuslakia ja tulee aina kysymään lupaa mikäli kuvaa 
haluttaisiin käyttää muussa kuin alkuperäistarkoitukseen saadussa 
luvassa. Yhdistys kiittää kaikkia valokuvaajia, joiden kuvia on saatu 
käyttöön!  
 

 Nuortenvaliokunnan suurleiri toteutuu. Leiri järjestetään Purola Farmilla 
Saarijärvellä 18.-21.6.2016. 
 

 FEIF Youth Cup kutsu on julkaistu ja kilpailijoiden ja Team Leaderin 
haku avoinna Nuorten valiokunnan sivuilla. 
 

 Vuosikokous järjestetään 11.3.2016 Lohjalla. 
 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 14.4.2016 Nurmijärvellä. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:46. 
 

 

NA 7.3.2016 


