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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  18.1.2022 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Pia Ralli (sihteeri), Sini 

Mätäsniemi ja (SM, nuorisovaliokunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Johanna Niemi (JN, 
jäsen), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Johanna Veijanen 
(JV, koulutusvaliokunta) 

Poissa  Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Kati Susi (KS, varajäsen), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), 
Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri) 

 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

•  SU avasi kokouksen klo 20.02 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

• todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

• sovittiin, että käydään asiat tärkeysjärjestyksessä ja jos kaikkea ei ehditä, niin siirretään 
käsittelemättömät asiat seuraavaan kokoukseen 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• kokouksen 1/2022 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ SIHY 40 v 

•  juhlatunnuksen valinta tehtiin yksimielisesti. Suunnittelija Minna Paananen. Juhlatunnus julkaistaan 

Islanninhevonen 1/2022 ja se on vuoden jokaisessa lehdessä korvaten normaalin yhdistyksen logon sen 

paikoilla.  

• tapahtumien listaaminen ja lähettäminen SRL. KS lähettänyt lehteen ja SU pyytää listauksen KS:lta. 

6§ Jalostusvaliokunta 

• ei käsiteltäviä asioita 
7§ Koulutusvaliokunta 

• ohjaaja 3 kurssi tulossa keväällä 

• uusi FEIF ohjaaja tulossa 

• oppilaitosyhteistyö jatkuu 

• FEIF ohjaajakoulutuksen kurssimuotoiseen koulutukseen tulossa päivät alkusyksyyn 
8§ PR-valiokunta  

• artikkeli Hevosurheilu-lehti/Näkökulma - aihe? Kannattaisin aihetta, joka kiinnostaa ja koskee myös 
muita lajeja ja joka mahd. nostaa askellajiratsastuksen arvostusta (kuten esim. varustetarkastukset ja 
systemaattinen suukontrolli, jota on lajissamme harjoitettu jo monta vuotta) 

• ehdotetaan tuomareille, jos haluaisivat kirjoittaa lajimme erityispiirteistä 

9§ Nuorisovaliokunta 

• nettisivuja on suunniteltu ja päivitykset tulossa uusille sivuille 

• sometiimi nostaa mielellään nuorten juttuja ja julkaisuja SIHY ig 
10§ Urheiluvaliokunta 

• SM22 kisapaikan selvitys Metzeiltä, ei kisoja heillä 

• SM22 mahdolliset paikat Ypäjä tai Orimattila 

• SM22 työryhmä saataneen kasaan, kun paikka selviää. 

• SM22 ajankohta: 
o SM-kilpailuiden ajankohtaan pyydetty siirto viikkoa aikaisemmaksi koska nyt kilpailut suunniteltu 

samaan aikaan Landsmótin kanssa. Keskusteltiin haasteista, jos sm-kilpailut siirretään viikkoa 

aiemmaksi. 
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- Jálkurin WR-kisojen ja SM:n väliin jäisi alle kaksi viikkoa (SM-kisat alkavat jo torstaina), jolloin 

SM- ilmoittautuminen pitäisi olla ennen WR-kisoja, jotta aikataulujen ja lähtölistojen tekoon 

jää tarpeeksi aikaa (tästä on tullut toimihenkilöiltä palautetta) 

- tämä ei mahdollista koska WR-kilpailuissa on ajatus pystyä vielä tavoittelemaan SM-rajoja 

- kisojen välissä juhannusviikonloppu, joka tarkoittaa, että toimihenkilöt tekisivät töitä koko 

juhannuksen 

- Jalkurin kisoja ei voi aikaistaa koska edeltävänä viikonloppuna on jo jalostusnäyttely 

- Ratsastajien näkökulmasta kilpailukausi on muutenkin todella lyhyt  kilpailijoille ei riitä alle 

kaksi viikkoa WR-kilpailuiden jälkeen SM-kisoihin valmistautumiseen. 

- SM-kisat ovat suurimmalle osalle aktiivisista kisaajista kauden päätavoite, WR-kisojen 

jälkeen pitäisi olla aikaa pitää pieni loma ja sen jälkeen tehdä viimeiset treenit ennen kauden 

tärkeintä tavoitetta. 

- Voiko hevonen olla parhaimmillaan (palautunut WR-kisoista ja lisäksi valmistautunut SM-

kisoihin) alle kahdessa viikossa. Hevosen hyvinvointinäkökulma pitää ottaa huomioon 

tässäkin asiassa. 

- Yksimielisesti Uv ei edelleenkään puolla SM-kilpailuiden ajankohdan siirtoa, päätimme 

esittää johtokunnalle SM-ajankohdan pitämistä entisellään. 

- Mikäli johtokunta on sitä mieltä, että kisat täytyy aikaistaa, pitää myös WR-kisat aikaistaa ja 

jalostusnäyttely siirtää toiseen ajankohtaan. 

- SM-kisat ovat ennekin olleet samaan aikaan Landsmótin kanssa, onko silloin ollut ongelmaa 

toimihenkilöiden ja tuomarien saamisessa? Tämä asia täytyy ottaa huomioon ensi vuoden 

kilpailukalenteria suunnitellessa. 

o johtokunta päätti puoltaa uv:n ehdotusta ja SM-kilpailut päätettiin pitää aiemmin sovitun 

mukaan 7.–10.6. 

• PM-kilpailut: 

- suomalaisen PM-tuomarin valinta: Suomessa olemme päättäneet lähettää joka toinen kerta 
Anna ja joka toinen kerta Laura. Nyt on Laura Pihkala-Postin vuoro. Suomi lähettää siis Laura 
Pihkala-Postin PM 2022 tuomariksi. 

• HUJO kokous 21.1. klo 9–11.30 etänä, toimitettava maajoukkueen valintakriteerit päivitettäväksi SRL 
sivulle. Asialista Drive – Johtokunta – HUJO. 

• Icetest NG koulutus: 
o IceTestNG:n käyttö kisoissa - ehdotus Facebook-keskustelussa mainituista syistä, että otamme 

askeleen taakse ja että järjestelmän käyttö on tänä vuonna vielä vapaaehtoista. Keskustellaan 
asiasta rauhassa paikalliskerhojen kanssa ja viedään asiaa harkiten eteenpäin. Saamme kerättyä 
kokemusta ja voimme rauhassa suunnitella koulutusta, joka ei sitten perustu pelkkään 
teoriaosaamiseen. Järjestelmästä ei aiheudu mitään kustannuksia, jos sitä ei käytä ja pääsemme 
rauhassa keskustelemaan myös liiton kanssa, mikä heiltä saatava summa todellisuudessa on. 

o keskustelua, että kysytäänkö järjestäviltä kerhoilta mielipide. Viestiminen on tärkeätä, että tämä 
asia tuodaan kerhoille oikeasti positiivisena asiana, mitä se onkin. Sanotaanko, että tämä on nyt 
mahdollista, vai että on pakko ottaa käyttöön.  

o Viestitään paikalliskerhoille, että ensi viikolla on koulutus englanniksi ja tämä on nyt mahdollista 
ottaa käyttöön. Tämän vuoden aikana on mahdollista kerätä kokemuksia niiden kanssa, jotka 
ottavat käyttöön ja SIHY kerää kokemusta WR-kisoista Ahvenanmaalla, SM- ja PM-kisoissa. 
Syksyllä järjestetään sitten vielä koulutus suomeksi. Tiedotuksen hoitaa SU.  

11§ Muualla päätetyt asiat 
12§ Yhteistyöjärjestöt 

12.1. FEIF 

• delegaatit on ilmoitettu FEIF:n 
12.2. SRL 
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• etäkokous 14.1. Muistio FB-ryhmässä 

• seuraava kokous 3.2. etänä klo 11–12 

• toimintakertomus lyhennelmä deadline 31.1. PR tekee luonnoksen. 

• 2.2. ylimääräinen vuosikokous klo 17, SU ja PR osallistuu 
12.3. ESRA 

•  
13§ Muut esille tulevat asiat 

13.1. Jäsenistön viestit 

•  
13.2. SIHY konferenssi 

• ideana koota kaikki SIHY:n toimijat (johtokunta, valiokunnat ja muut avainhenkilöt) yhteen 
viikonlopuksi keskustelemaan SIHY:n toiminnasta, tulevaisuudesta, strategiasta, tavoitteista, visiosta 

• ajankohta 2022 syksy? 
13.3. SIHY strategia, visio, missio, arvot 

• tämä asia on käynnistetty 2019 alkupohdinnoilla ja tätä tulisi jatkaa. Viime vuonna ajatus oli, että tästä 
tehtäisiin myös jäsenkysely laajasti, että miksi ollaan SIHY:n jäseniä, mitä koetaan tärkeimmäksi ja mikä SIHY 
on nyt ja tulevaisuudessa. 

• ensimmäinen steppi on tehdä johtokunnan ja koko yhdistyksen vuosikellot, samoin valiokuntien olisi 
hyvä tehdä vuosikellot. Kirjoitetaan ylös esimerkiksi johtokunnan pestien tarkat tehtävänkuvat 

• yleisesti tämä on iso asia ja todettiin, että kun tänä vuonna on niin paljon tehtävää, että on 
järkevämpää lähteä työstämään tätä, kun isoimmat asiat on saatu hoidettua. 
13.4. Kevätkokous 

• aika, paikka, etämahdollisuus 
o Tampereen messukeskuksessa ei ole valitettavasti enää mahdollista järjestää kokousta 

ennen varsinaisen messupäivän alkamista.  
o 2.4. Lauttasaari Health Club, ohjelmana jotain liikunnallista, etämahdollisuus 

• kutsu, esityslista luonnokset drivessä 

• tilinpäätös 

• toimintakertomus 
14§ Ratahanke 

• Tiedote ratahankkeesta työnalla, SU ja MK. Löytyy drivestä ja toivotaan, että kaikki ehtii lukea 
mahdollisimman pian. 

• rata pitää käydä mittaamassa myös SIHY:n puolesta 

• on esitetty idea SRL:lle, että se voisi kunnostaa nykyisen radan SIHY:lle 40 v lahjaksi 
15§ NC22 

• tapaaminen 15.1., muistio Drivessä 

• live tapaaminen 11.–12.2. 

• yhteistyösopimus Àlenskur – SIHY PM-kisoista - viime viikon palaverissa työstetty sopimuspohja on 
maanantaina Àlenskurin johtokunnan käsiteltävänä ja tiistaina meidän. Pohja löytyy drivestä NC2022 --> 
Management Group --> Agreement 2022. Kokous sopimuksesta to 20.1., mutta pyydetään kokouksen 
siirtämistä, kun sopimusta ei osapuolet ole vielä ehtineet käydä läpi kunnolla. TN ilmoittaa Alenskurille. 

• Team Competition odottaa muiden Pohjoismaiden ehdokkaita tuomareiksi 31.1. mennessä. 
 
16§ Talousasiat 

16.1. Taloustilanne 

• Päätili 11 157,69 € 

• Baanatili 28 996,29 € 

• erääntyneet 2 kpl 454 € 

• muistutetut 4 kpl 150 € 
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• tilintarkastaja on pyytänyt materiaalia mahdollisimman pian, niin pääsisi tekemään ennen isompaa 
tilinpäätös ruuhkaa 

• SihyShop inventaario on tärkeä tehdä pian, tilitys tullut Kaakkolalta 

• pöytäkirjat tarvitaan allekirjoitettuna sähköisesti, MK lähettää. PR vielä tarkistaa, että kaikki 
pöytäkirjat ovat ok. 

• SRL tuki haettava tammikuun aikana 
17§ Seuraava kokous 

• 15.2.2022 klo 20.00 Meet 
18§ Kokouksen päättäminen 

• SU päätti kokouksen klo 21.24 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
 
 
 
 
 

Silvia Ufer, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 
 


