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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokousmuistio 1/2016 
 
 
Kokousaika 10.01.2016 klo 15:00 
Kokouspaikka Sappeen Matkailukeskus, Pälkäne 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Silvia Ufer (SU), Linda Åberg (LÅ), 
Jenni Kurki (JK), Minna Poukkanen (MP), Mia Kiesi (MK), Pia Varhelahti (PV), 
Laura Niemi (LN), Johanna Ihalainen (JI) kokouksen sihteeri 

Poissaolostaan 
ilmoittaneet 

Nina Auvinen (NA), Eveliina Laihonen (EL), Paula Sarsama (PS), Sara Keane 
(SK), Kirsti Nyman (KN), Niki Bergman-Kankaala (NB) 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin että kokous on päätösvaltainen.  
 

 Raija Hänninen, Marjut Alho ja Paula Korvola-Tarkkanen ovat kokoontuneet Vapaa-ajan 
toimikunnan suunnittelukokoukseen. Toimikunnan jäsenenä toimii myös Saara Suutarla. 
Valiokunta on järjestäytynyt ja aloittaa toiminnan heti edellä mainitulla kokoonpanolla. 
Valiokunnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja hyvää mieltä harrastuksen parissa. 
Toimintaa ja tapahtumia järjestetään kaikille islanninhevosista kiinnostuneille. 
Ensimmäisenä tulossa lastauskurssi Hyvikkälässä huhtikuussa, johon rakennetaan kaikille 
avoin mukavan päivän vietto ruokailuineen ja saunomisineen.  
 

 Tuomarikoulutus esitetään siirrettäväksi koulutusvaliokunnan alle. Vuosi 2016 on kuitenkin 
budjetoitu Urheiluvaliokunnalle, joten asiaan ei tehdä muutoksia kuluvana vuonna. 
Tuomarikoulutuskoordinaattorina toimii jatkossa Anni Mainela kuuluen urheiluvaliokunnan 
lisäksi koulutusvaliokuntaan.  
 

 Ohjaajien vuosihuolto järjestetään 11.3. Vetäjinä Anna Andersen, Mari Väyrynen-Kunnas, 
Annika Kyrklund. Teemana eritasoisten ratsastajien ohjaaminen. 
 

 Tölt in Harmony järjestetään 15-16.10. Orimattilassa ohjaajille, tuomareille ja kilpailijoille. 
 

 FEIF:n ohjeistuksen mukaisesti ohjaajalisenssit astuvat voimaan alkuvuodesta. 
Ohjaajalisenssi on voimassa 2 vuotta ja lisenssin voimassaolopäivämäärä tulee julkiseksi 
ohjaajan nimen perään yhdistyksen nettisivuille. Ohjaajaoikeudet pysyvät kaikilla ennallaan. 
Tarkoitus kannustaa olemassa olevia ohjaajia päivittämään ja ylläpitämään koulutustaan. 
 

 Ensimmäinen maajoukkuevalmennus ja katselmus järjestetään 29.1. Ypäjällä, mikäli 
tilaisuuteen saadaa tarpeeksi osallistujia. Tilaisuutta on mahdollista tulla seuraamaan 10 
euron pääsymaksulla. 
 

 Kilpailujärjestelmätaulukkoon tulee muutoksia syyskokouksessa käsiteltyjen asioiden ja 
uudistusten mukaisesti ja paikalliskerhokeskustelujen palautteen perusteella. Lisätään 
taulukkoon, että kaikkien kilpailijoiden tulee olla SRL:n jäseniä (pl. 
harjoituskilpailuosallistujat). 
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 Jalostuspäivä on tarkoitus järjestää 16.4. mikäli tapahtumaan on tulossa riittävästi 
osallistujia ohjelman rakentamiseksi. 
 

 Yhdistys on esillä matkamessuilla tammikuussa, Helsinki Horse Fair-messuilla 
maaliskuussa sekä Hevoset-messuilla huhtikuussa. 
 

 Johtokunta on käsitellyt Nuortenvaliokunnan puheenjohtaja Minna Poukkasen 
eroanomuksen. Pia Varhelahti valitaan Nuortenvaliokunnan varapuheenjohtajaksi 
Nuortenaliokunnan puheenjohtajan esityksestä. PV:lla on osallistumisoikeus johtokunnan 
kokouksiin, mutta ei äänioikeutta. Nuortenvaliokunnan puheenjohtaja valitaan uudelleen 
vuosikokouksessa. 
 

 Tulos vuodelle 2015 osoittautunee voitolliseksi yllättäen kasvaneistä MM-kilpailumaksuista 
huolimatta. 
 

 Yhdistys tekee laskutusohjeen: laskut tulee olla kuukauden sisällä toimitettuna 
rahastonhoitajalle saatavan aiheutumisesta. Laskuttajan ollessa yritys, tulee laskussa olla 
saajan y-tunnus ja mikäli laskuttaja on yksityinen henkilö, tehdään lasku yhdistyksen 
virallisella kululomakkeella.  
 

 PM-kilpailut järjestetään Suomessa vuonna 2018. 
 

 FEIF-kokous: Norja on tehnyt vastaehdotuksen muiden pohjoismaiden tuella FEIFin 
vuosimaksuihin ja delegaattiääniin ja Suomi tulee kannattamaan Norjan ehdotusta.  
Suomi tulee selvittämään seminaarissa passikoppien koon ja Gaedingakeppnin 
tulevaisuuden PM-kilpailuissa. 
 

 Vuosikokous 11.3.2016 klo 18:00 Hestbakki, Lohja. 
 

 Johtokunnan seuraava kokous sunnuntaina 14.2. klo 17-20, Talli Glaesihross. 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00. 
 
 

NA 12.01.2016  
 
 
 
 


