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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 07.12.2016 klo 20.00 

Paikka Skypen kautta 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Silvia Ufer (SU), Linda Åberg 

(LÅ), Jenni Kurki (JK), Mia Kiesi (MK) sihteeri , Paula Sarsama (PS), 
Johanna Niemi (JN), Pipsa Wagner (PW), Pia Ralli (PR), Nicola Bergman-

Kankaala (NB-K) 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 20.13 ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. 

 

Johtokunnan kokouksessa käsiteltiin ensimmäisenä urheiluvaliokunnan asioita. 
Kävimme läpi kilpailukalenterin vuodelle 2017. WR-kisoja on tulossa liian vähän, 

ratsukot eivät pysty keräämään WR-pisteitä eikä SM-statusta saavuteta. UV selvittää 
olisiko vielä jokin seura halukas järjestämään WR-kisat. Sihy kantaa WR-kisojen 

taloudellisen vastuun. Passipäivän yhteyteen mietitään järjestettäväksi GK-kisoja. 
Päätimme SM-kilpailuiden tuomareiden kuluista sekä kilpailujärjestelmän ryhmien 
välisten kvaalirajojen pysymisestä samana kuin vuonna 2016. Päätimme ja 

hyväksyimme UV:n esityksen, jonka mukaan vain passiluokkiin osallistuvien 
ratsukoiden on osallistuttava passiluokkiin vähintään 2 virallisissa 1-4 tason 

kilpailuissa edellisen kauden aikana. Juoksujen ei tarvitse olla puhtaita. Varsinaisista 
SM-rajoista keskustellaan vielä UV:ssa ja niihin palataan tämän vuoden puolella. 
Päätimme, että maajoukkuekomitea päättää ketä pääsee maajoukkueeseen ja 

johtokunta vahvistaa päätöksen. Keskustelimme miten maajoukkueeseen voi päästä 
mukaan ja UV tekee siitä yhdistyksen sivuille tiedotteen. 

 

Yhdistyksen kirjanpitoa varten pyydettiin tarjouksia ja Tmi Susanna Saviojan tarjous 
hyväksyttiin. Yrittäjä tekee tulevan tilinpäätöksen ja jatkaa siitä kirjanpitoa. 

Yhdistyksen tili näyttää jäävän hieman plussalle tänä vuonna. 

 

NV tulee pitämään kaksi leiriä, junnujen leiri pidetään Purolassa tämän vuoden tapaan 
ja nuorten leirin paikka on vielä avoin. Junnujen leiri on viikkoa ennen SM-kisoja, pe-

ti. NV on liittynyt kaksi uutta jäsentä, etsinnässä vielä 18v täyttänyt nuorisojäsen. 
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Sihyshopin varaston alasajoa jatketaan ja yhteistyötä toisen yrittäjän kanssa 
suunnitellaan. Keskustelimme sponsoripaketeista ja pohdimme niille sopivia hintoja. 

 

PM-kisojen johtoryhmä on suunniteltu, kysytään henkilöiltä haluavatko mukaan. 
Uudet passikopit pitää saada siihen mennessä tehtyä. Vanhat passikopit halutaan 
korjata käyttöön 

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 08.01.2017 Sappeella. 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.10 

 


