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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 11.04.2018 klo 20.00 

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Niki Bergman (NB), Linda Åberg (LÅ), Sara 
Keane (SK, sihteeri), Johanna Niemi (JN), Jenni Kurki (JK), Saija Tanttu (ST), Pia 
Varhelahti (PV), Maija Kipinoinen (MK), Pipsa Wagner (PW),  

Johtokunnan ulkopuolelta jäsensihteeri Minttu Kankaansyrjä (MK)  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20.03 

Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

• Esitettiin joukkueenjohdolle maksettavaksi palkkiot seuraavasti: kulut (matkat, 
majoitus, ruoka) + 500€/hlö.Johtokunta piti esitystä kohtuullisena, mutta jätti 
päätöksenteon seuraavaan kokoukseen. 

•  
Ohjaaja 2- kurssilla oli viisi osallistujaa ja tapahtuma meni hieman tappiolle. 
 

• Ohjaajien kevään vuosihuoltoon on tällä hetkellä ilmoittautunut sen verran 
osallistujia, että tapahtuman kustannukset saadaan katettua. Passipäivään on 
ilmoittautunut enemmän osallistujia, ohjaajapäivään (toinen päivä) huomattavasti 
vähemmän. Koulutusvaliokunta harkitsee toisen päivän perumista ja tapahtuman 
järjestämistä yksipäiväisenä. Tämä on tapahtuman vetäjien puolesta ok. 

 
 

• Urheiluvaliokunta on päättänyt ja tuonut johtokunnalle tiedoksi, että Anna 
Andersen lähetetään Suomen edustajana tuomariksi tämän vuoden PM- 
kisoihin. 
 

• Tampereen messuilla saatiin 12 uutta jäsentä ja myyntiä tuli yli 500 euroa. 
 

 

• HIHS- näytösosallistuminen. Johtokunta päätti, että tämän kokoluokan 
tapahtumaan ei haluta lähteä esittäytymään, ellei mukaan saada lajin 
huippuja. Tästä syystä HIHS päätettiin jättää väliin tänä vuonna. 
 

• Youth Cup 2018 osallistujiksi NV on valinnut Henna Videnojan ja Hanna 
Huhdan. Team Leaderia ei ole saatu, mutta PW on ollut yhteydessä Ruotsiin 
ja tiedustellut voidaanko tytöt laittaa heidän joukkueenjohtonsa alaisuuteen. 
 

• Annika Kyrklundin Herakles on valittu vuoden 2018 NVn kummioriksi. 
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• Sihylle on päätetty hankkia WHIS valmentajapuhelin ja ääniyhteyslaite 
Porvoon Horseline Oy:ltä.  

 

• Minna Tihisen ehdotus erityisryhmien ratsastuksen edistämisestä 
islanninhevostalleilla. AJ ehdotti, että asian eteenpäinviemiseksi perustetaan 
toimikunta, jota vetämään Minna Tihinen on lupautunut. Johtokunta hyväksyi 
ehdotuksen. 

 
 

• Käytiin läpi SM- kisajärjestelyjen tilannekatsaus. Toimihenkilöiden osalta 
tilanne näyttää melko hyvältä. Sport- johtaja ja kanslian hoitaja ovat 
”avaintehtävien” osalta vielä epävarmoja. Keskusteltiin siitä, kuinka kisojen eri 
tehtäviin saataisiin jatkossa koulutettua uusia osaajia. Luokkaomistuksien, 
mainosmyynnin, myyntipaikkojen ym. osalta asiat hyvässä vauhdissa eikä 
suurempia ongelmia järjestelyjen osalta muutenkaan tällä hetkellä ole. SIHY- 
teltalle on suunnitteilla arpajaisia ja niihin on jo saatu hyvin palkintojakin. 
Kisoihin on suunnitteilla myös kirppismyyntiä. Iltajuhlan järjestämisestä 
päätettiin tänä vuonna luopua. 

 

• AJ on laittanut kokousmuistion NIHC- kokouksesta johtokunnalle tiedoksi. AJ on 
lähtenyt vetäjäksi pohjoismaiseen työryhmään, jossa laaditaan PM- kilpailuiden 
järjestämissäännöt. Suomesta työryhmään nimetään kaksi henkilöä, toiseksi (AJn 
lisäksi) tehtävään pyydetään Pia Rallia. 
 

• Ypäjän baanahanke: SIHYn olisi hankittava baanahankkeelle rahoitusta noin 
40 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio on noin 120 000 euroa. 
Baanahankkeesta tullaan myöhemmin pitämään oma kokouksensa. 
 

• Seuraava kokous sovitaan Doodle- kyselyllä myöhemmin 

• Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.42 

 

 

 


