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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 15.05.2017 klo 20:00 

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ), Sara Keane (SK), Silvia Ufer (SU), Jenni Kurki (JK), Mia 
Kiesi (MK), Johanna Niemi (JN), Niki Bergman (NB), Pia Ralli (PR), Minttu 
Kankaansyrjä (MKa) 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20:00 ja todettiin että kokous on päätösvaltainen. 

• Tuomarit ovat ehdottaneet, että suomalaisille tuomareille tulisi hankkia 
kisoihin yhtenäiset vaatteet. SU ehdotti, että kartoitetaan tälle hintaa ennen 
kuin asiassa edetään. Päätettiin AJn ehdotuksesta pyytää tuomareilta aloite 
siitä, millaista asua ja mistä he ovat ajatelleet hankittavaksi. 
 

• UV on saanut JauJau- tallilta vastauksen tehtyyn selvityspyyntöön liittyen 
hevosten tuomiseen kisapaikalle Ypäjälle, vaikka tallilla oli siinä vaiheessa 
todettu hevosella hengitystiesairaus ja viitteitä bakteeritulehduksesta. UV 
ehdottaa FEIFin suosituksen mukaan, että Heli Hirvelälle annetaan 
tapauksesta varoitus. Varoitus menee nähtäväksi myös FEIFin sivulle. 
Alaikäiselle ratsastajalle ei varoitusta anneta, mutta Sihyn edustaja on häneen 
yhteydessä ja keskustelee asiasta.  
 

• Jalostusnäyttelyyn oli alun perin ilmoittautunut 21 hevosta. Yksi peruutus on 
tullut, joten tällä hetkellä hevosia on tulossa 20, joista seitsemän on 
kokonaisarvosteltavia. Kulut on pyritty vetämään minimiin, mutta tapahtuma 
tulee tuottamaan tappiota. Heinäkuun näyttelyyn saatava sitoutuneita tulijoita 
enemmän kuin aikaisempien vuosien kesänäyttelyissä on 
kokonaisarvosteltavia yleensä ollut (2-3 hevosta) tai näyttelylle on saatava 
ulkopuolista rahoitusta (esim. Framtid) 
 

• PR-valiokunnan puheenjohtajalle on laitettu sähköpostilla 24.4. pyyntö luopua 
tehtävästä mm. aikapulaan vedoten. Hän on ilmoittanut 14.5. tekstiviestillä 
että on mahdollista noutaa häneltä loput yhdistyksen tavarat ja että hän laittaa 
mukaan tarvittavat tiedot jatkajalle. AJ ehdottaa, että PR- valiokunnan jäsen 
Saija Tanttu hoitaa valiokunnan puheenjohtajan tehtävää loppukauden ajan. 
Johtokunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Syyskokouksessa tehdään 
virallinen uuden PR-valiokunnan puheenjohtajan valinta. 

 

• Nuortenvaliokunnan pj PW on kertonut etukäteen johtokunnalle, että 
valiokunta on saanut esitteen valmiiksi ja Hevoset Kaivarissa- tapahtumaan 
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on tulossa huiveja myyntiin. Leirien osallistuja ja isoishaku jatkuvat toukokuun 
loppuun. 
 

• Hevoset Kaivarissa- tapahtumaan on tulossa 3*6m ständi. Toimihenkilöt ja 
työvuorot tapahtumaan on sovittu. AJ on painattamassa jaettavaksi esitteitä. 
Ständille on tulossa myös hyvin myyntituotteita. Muutamalta tallilta on tulossa 
esitteitä ständille. Passikisaan on osallistujat sovittu ja Annika Kyrklund on 
järjestänyt heille yhtenäiset asut. Toimihenkilöt saavat ostaa itselleen Sihy- 
fleecet alehintaan työasuiksi. JK kysyy Johanna Vaurio-Teräväistä 
tapahtumaan kuvaamaan. 
 

• Teivon hallitus on tehnyt päätöksen, että baanaa ei Teivoon rakenneta. 22.5. 
on yhtiökokous, jossa valitaan uusi hallitus. Mikäli uusi hallitus antaa 
baanahankkeelle tukensa, on mahdollista saada hanke jatkumaan. Mikäli 
hanke peruuntuu saavat lahjoittajat rahansa täysimääräisenä takaisin. 
 

• Keskusteltiin kilometrikorvausten maksuista sekä maksetuista 
puhelinlaskuista. Johtokunnan kokouksista yli 50km matkoista voi laskuttaa 
kilometrejä, alle sen mennään omakustanteisesti. SRL korvaa tietyn määrän 
kilometrejä kerran vuodessa ja sinne voi laittaa matkalaskuja, joiden mukaan 
korvauksia maksetaan jossain määrin, ei kuitenkaan täysimääräisinä 
 

• Maajoukkueen osalta kuultiin. että yhteydenpito Camillan ja Hjaltin kanssa on 
osoittautunut melko haastavaksi. Camilla on tulossa kesäkuun alussa sekä 
sm- kisojen aikaan Suomeen, Hjalti tulee olemaan sm-kisojen aikaan 
Ruotsissa, koska myös siellä tulee olemaan useampi Suomen 
maajoukkueeseen pyrkivä ratsukko. Hjalti tulee olemaan Suomessa 
Snöggurin WR-  kisoissa.  
 

• SM- kisajärjestelyt ovat hyvässä vauhdissa, mutta kisoista puuttuu vielä 
catering- vastaava, toinen toimihenkilö tulospalveluun ja kengittäjä.  
 

• 16.5. ainakin AJ ja MKa osallistuvat KIPA- koulutukseen. Sovittiin, että 
pyritään saamaan kaikille paikalliskerhoille omat KIPA- tunnukset, jolloin he 
voisivat itse hoitaa KIPA- asiat. Mikäli tämä ei onnistu, tullaan harkitsemaan 
KIPAsta luopumista tämän kauden jälkeen. 
 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 05.06.2017 klo 20.00 Skype- kokouksena. 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:13. 

. 

 


