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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 13.06.2018 klo 20.00 

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Sara Keane (SK, sihteeri), Johanna Niemi 
(JN), Jenni Kurki (JK), Linda Åberg (LÅ), Maija Kipinoinen (MK), Pia Varhelahti (PV) 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20.04 

Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

• Syksylle (18.-19.8.) suunnitteilla varsanäyttely Kiuruvedelle, Hippokseen on 

oltu yhteydessä asiasta. Alustavasti 25 osallistujaa ilmoittautunut mukaan. 

Tuomaria tullaan kysymään suoraan esim. Ruotsista tai Tanskasta. 

• Maajoukkueen alustavasta kokoonpanosta pidetään ensimmäinen kokous 

ensi viikolla. 

• Myyntituotetilaus on tehty SM- kisoja ajatellen. Tulossa on Sihy- logolla 

varustettu ”vyölaukku” sekä uusia tuubihuiveja hevoskuviolla ja Sihyn logolla. 

• Tiliote ja maksetut laskut on laitettu johtokunnalle tiedoksi sähköpostilla. 

Näistä ei ollut kenelläkään mitään kysyttävää. Sovittiin, että PV laittaa 

jatkossa raportit kirjanpito-ohjelmasta Excel- muodossa, jolloin valiokunnat 

voivat käyttää niitä paremmin työkaluinaan. Selvitetään pankin kanssa, 

kuinka, ja mihin hintaan, laskutusjärjestelmästä saa tehtyä ajot pankin 

järjestelmään (lähtevät ja saapuvat maksut). 

• SRL/ Sihy- sopimus on päivitetty. AJ on laittanut sopimuksen kaikille 

johtokunnan jäsenille nähtäväksi 11.6. Johtokunta kävi sopimuksen 

kokouksessa läpi ja hyväksyi sen sellaisenaan.  
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• Jatkossa kaikilla kisajärjestäjillä on oltava omat tunnukset aiempien yhteisten 

tunnusten sijaan. Johtokunta päätti maksaa tunnusmaksun 70 eur/ vuosi 

kisajärjestäjien puolesta. Tänä vuonna kisajärjestäjiä on ollut viisi, vuonna 

2019 todennäköisesti 6-8 kpl. 

• MK on laittanut johtokunnalle nähtäväksi tiedoston kisajärjestelyjen tilannetta 

koskien. Toimihenkilöt on lähes kokonaisuudessaan saatu rekrytoitua. 

Kengittäjää kisoihin haetaan yhä. Luokkaomistukset on kaikki myyty. 

Markkinakadun ja arpajaisten tilanne näyttää myös hyvältä. Sihy- teltalla 

järjestetään hevostarvikekirppis. Sovittiin, että ilmaista livestreamia ei kisoihin 

tule, koska tämä tulisi varmuudella vähentämään lipunmyyntiä. Maksullinen 

livestream tullaan tapahtumaan järjestämään. Mitalit ja ruusukkeet yms. ovat 

myös hoidossa ja viimeiset tilataan siinä vaiheessa, kun selviää missä lajeissa 

saadaan sm- status. Kristiina Jurvanen tulee kisoihin Sport- johtajaksi.  

 

• Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi SM- kisojen yhteydessä 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.42 

 

 

 


