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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 

 

Aika  18.4.2020 klo 10-13 

Paikka  Teams 

Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli 
(sihteeri), Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), 
Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Pipsa Wagner (PW, 
varajäsen), Liina Kuusela (LK, varajäsen) 

Poissa  Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Eliisa Mönkäre 
(EM, jäsen) 

ASIAT 

1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen klo 10.02 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- JN totesi läsnäolijat ja kokouksen oikein koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi 

3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- hyväksyttiin kokouksen 5/2020 pöytäkirja 

5§ Koulutusvaliokunta 

- koulutusvaliokunta edistää ohjaajakoulutusta osittaisin verkko-opinnoin. Pääsiäiseltä 
perutun FEIF-ohjaajakurssin teoriaosuutta työstetään webinaariksi Camillan ehdotuksesta. 
- koulutuskeskus Salpaukselle käyty esittelemässä askellajiohjaajan opintopakettia ja tarjottu 
sitä 2021 uudistuvan hevostalouden perustutkinnon valinnaisopintoihin 10 op:n osuudeksi. 

6§ Jalostusvaliokunta  

- orien poikkeuslupamenettely: aiotaan ehdottaa, että viime vuonna 3v rajalliset orit viime 
vuodelta saa tälle vuodelle samoin rajalliset luvat, kunhan lisenssi maksettu. Samoin jos on 
määräaikainen lupa jollakin orilla, niin lupa jatkuu 2020 lisenssin ollessa voimassa. 
Poikkeuslupa 3-4v ori voi saada jalostukseen käyttöoikeuden kaudelle 2020, mikäli BLUP 
vähintään 115 ja terveystarkastus sääntöjen mukainen (kinnerkuvat). Tämän voi anoa 15.6. 
mennessä, maksu 110€. 

- jos näyttely heinä-elokuussa, luvat rakennearvosteltavat 3v voi saada luvan tälle kaudelle 
sekä ensi kaudelle 2021 enintään 10 tammaa ja 4v vain kaudelle 2020 enintään 10 tammaa.  

- kasvattajatuet alustavasti hyväksytty MMM, kuten esitetty. Lopullinen päätös huhtikuu 
2020 aikana. Maksatukset touko-kesäkuu. Ranking -systeemi kehitteillä tähän. Selvitetään, 
että pitääkö Ranking olla KIPA:ssa vai voiko SIHY JalVal tehdä listauksen manuaalisesti ja 
itsenäisesti.  
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- WF BLUP uudistus selvityksessä, kun uudet säännöt vaikuttanut merkittävästi hevosten 
pisteisiin 

7§ Urheiluvaliokunta 

- tuomaripalkkiot, PR tekee vastaehdotuksen johtokunnalle käsiteltäväksi FB-ryhmässä, mikä 
sitten viedään tuomareille uv:n kautta. 

- SRL luennot Facebookissa keskiviikkoisin klo 18! 
15.4. Maajoukkuevalmentaja Marko Björs: Kysy kouluratsastuksesta, ratsastuksesta tai 
valmentautumisesta 
22.4. Hevoseläinlääkäri Jenni Linna: Kysy hevosten terveydenhoidosta 
29.4. Master-ratsastuksenopettaja, valmentaja, kilparatsastaja Salla Varenti: Kysy hevosten 
käsittelystä ja koulutuksesta 
6.5. klo 18.00 Maajoukkuevalmentaja Sanna Backlund: Kysy esteratsastuksesta, 
harjoittelusta ja valmentautumisesta 
13.5. klo 18.00 Erikoistutkija Markku Saastamoinen: Kysy hevosen ruokinnasta 
20.5. klo 18.00 Maajoukkuevalmentaja Sanna Siltakorpi: Kysy kenttäratsastuksesta, 
harjoittelusta ja valmentautumisesta 
27.5. klo 18.00 Kilparatsastaja Anna-Julia Kontio: Kysy huippu-urheilijan elämästä ja 
harjoittelusta" 
- ehdotetaan: 

Kysy askellajiratsastuksen kilpailuista ja niiden säännöistä? 

Kysy islanninhevosesta rotuna (jalostus), ratsuna (askellajit), kisahevosena? 

- SS kysyy SRL, MM kysyy Jenniä jalostukseen, TS kysyy kisaratsastajaa, Anna A. & Johanna 
R.? PR-valiokunta vetovastuu.  

- SM20-kilpailuiden ajankohta on edelleen auki, tiedotetaan vko 17 tilanteesta julkisesti. 
Viimeksi tiedotettu 29.3. 

8§ PR-valiokunta 

- Hevoset -messut elokuussa, HIHS ei ole kuulunut mitään 

- painotuotteet, esitteet 

- Alex Montan FEIF ottanut yhteyttä yleisesti  

- jäsentallien tilanne: tallien maksut 50€ vasta kesällä, ei uusia talleja (2020 yksi uusi 
Saarikylien Islanninhevoset) 

- SIHY dokumenttien ja ppt-pohjien yhtenäistäminen 

- myyntituotteet: SIHY Shop varastossa t-paitoja ja huppareita, aktivoidaan myyntiä Facessa, 
varainhankintaan webinaari (nuorille somekehittäminen, kisaajat/tallit brändin luominen ja 
ylläpitäminen, harrastajille ja vapareille peruskoulutus somessa toimimisesta/Veijanen), 
viime vuoden myynti noin 7000 €, tavoite 2020 sama tai mieluummin enemmän, lehden 
irtomyynti SIHY Shopin kautta ja tästä mainostusta Faceen aina kun lehti ilmestyy, ideoita 
uusiksi myyntituotteiksi otetaan vastaan (traileritarra, lippis, pipo, tuubihuivi). SRL:llä soppari 
SR-Tekstiili, mistä voisi ehkä tilata suoraan SIHY:n logolla ja provikka yhdistykselle?   

- kotisivut 



 Johtokunta  Muistio 6/2020 

 
- viestintä: kuva johtokunnan motivaattoreista faceen, yleisesti hieman enemmän tiedotusta 
tapahtumista ja niiden suunnittelusta, ratahankkeen edistymisestä/tilanteesta tiedottamista, 
jäsenkirje sähköpostitse ja talleille SIHY Tiedottaa/Ajankohtaista -pdf tulostettavaksi (SS&PR)  

- lehti: palveluhakemistossa laskuttamattomia, orisivut laskuttamatta, mainostuloja pitää 
saada enemmän, sisällöntuottamisesta pitäisi olla avoimempaa keskustelua, päätoimittaja 
kenties säännöllisesti johtokunnan kokouksiin tiedottamaan ajatuksista, suunnitelmista ja 
lehden toteuttamisesta, jolloin johtokunta voi auttaa kehittämään lehteä ja sen sisältöä.  

9§ Nuorisovaliokunta 

- Youth Camp 2021 suunnittelussa ja eniten vaikuttaa Areenan valmistumisen aikataulu, että 
missä Camp pidetään. Suunnitelmissa hakea tapahtumalle taloudellista tukea ulkopuolisilta 
tahoilta.  

- nv tilin tilanne selvityksessä, että onko SIHY:n alainen virallisesti SIHY:n y-tunnuksella. Jos ei 
ole, niin tilin rahat eivät ole SIHY:n eikä sen tilitoiminta laskeudu SIHY:n kirjanpitoon ja 
toiminta jää ulkopuoliseksi.  

10§ Talous 

- taloustilanne: baanatili 30 089,59 €, päätili 31 590,98 € 

- saatavat: avoimena 320€/2019, 350€/2020, baanalaskut 3700€ (ei peritä ennen kuin 
baanan tilanne selkiytyy) 

- perittävät: 990€/2016-2018. Perinnästä on sopimus Intrum Oy:n kanssa voimassa, 
Netvisoriin tulossa nappi, mistä saa laskun perintään. MK hoitanut sopimuksen aktivoinnin 
ilmaiseksi ja perintäkulut vuodessa 95€/vuosi poistuu, koska olemme Netvisor asiakkaita. 
Tehdään virallinen tiedote, että SIHY aloittaa normaalin perintätoiminnan Intrum Oy:n 
kautta.  

- reklamaatio Rantalainen Oy, koska taloushallintoa ei heidän puoleltaan ole hoidettu 
alkuvuonna 2020 ollenkaan ja tuki on olematon meidän käyttäjällemme. Selvitykseen 
samalla, että mitä taloushallinnon palveluja kuuluu maksettavaan kuukausimaksuun. 

- laskutettavat: jäsentallien maksut vasta kesällä 2020, maajoukkueringin maksut laskutetaan 
normaalisti, koska ringillä on toimintaa vaikkei 2020 ole PM-kisoja  

- Icelandair jatkaa sponsorointia, mutta toistaiseksi sopimus niin sanotusti koronatauolla. 
Vuoden kahteen viimeiseen lehteen takasivu ja yksi sisäsivu.  

- Netvisor: MK kävi läpi toimintoja ja opasti johtokuntaa ohjelman käyttämiseen sekä 
kustannuslaskentaan 

- SRL jäsentulojen ensimmäinen tilitys 33 400 € jyvitys valiokunnille: muuten pidettiin kuten 
ennen, mutta kv 4% ja pr 8%.  

- päätettiin laskutuslisä postitettavista laskuista à 5€ 

- pankin valinta lainaa varten. MK tehnyt laskelman ja suunnitelman lainaa varten. Kysytään 
tarjouksia pienemmiltä pankeilta, kuten Ypäjän ja Pukkilan OP. Kokonaislaina 200 000 €, 
mutta siten, että lainaa nostetaan vaiheittain tarpeen mukaan. 

11§ Muualla päätetyt asiat 

-  tilinpäätös ja vuosikertomus hyväksytty johtokunnassa edellisen kokouksen ja Facebook -
ryhmän keskustelujen pohjalta 
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- COVID-19 koronavirus pandemian vaikutukset SIHY:n toimintaan: 

SIHY on noudattanut 12.3.2020 lähtien Suomen hallituksen, AVI:n, Hippoksen sekä SRL:n 
suosittelemia varotoimia, suosituksia sekä rajoituksia toiminnoissaan. Näistä on tiedotettu 
netti- ja Facebook -sivuilla.  

Peruuntuneita ja/tai siirtyneitä tapahtumia: 

- yhdistyksen kevätkokous 
- jalostusnäyttely 
- WR-kilpailut ja muut kilpailut toukokuun loppuun asti 
- ohjaajakoulutus ja -vuosihuolto 
- nuorten valmennusleiri 
- junioreiden leiri 
- PM-kilpailut 
- Landsmót 
- Youth Cup 

12§ Muut esille tulevat asiat 

- jäsenistön viestit: ei viestejä 

- sääntömuutoksista luonnos (PR) johtokunnan ryhmässä, työstetään edelleen facessa  

- Visio, Missio & Strategia, kts. liite 2. Siirretään seuraavaan kokoukseen.  

- sähköpostit: 

Tällä hetkellä maksamme: 

 sähköpostipalveluista Suncometille 42€/vuosi 

Yhdistysavaimelle kotisivuista 378€/vuosi 

Uudistuksen vaihtoehdot: 

a) Hosting oidom.fi 184€/vuosi, kotisivut pitäisi siirtää wordpress 
b) pidetään kotisivut Yhdistysavain, siirretään vain sähköpostit Googlelle G Suite 6$/kk, G 

Suite Business 12$/kk, G Suite Enterprise 25$/kk, nämä per käyttäjä 

- MK selvittää vielä Googlen kustannusta ja toimintoja, ei tehdä hätiköityjä ratkaisuja 

13§ Seuraava kokous 

- vko 17, sovitaan FB-ryhmässä 

14§ Kokouksen päättäminen 

- pj JN päätti kokouksen klo 13.07 
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LIITE 2 

Visio toimii kaiken suunnittelutyön lähtökohtana. Sen tarkoituksena on kuvata tavoitetilaa, jossa 
yhdistyksen halutaan olevan tietyn ajanjakson kuluttua. Vision määrittelemisen jälkeen sille mietitään 
keinot eli toisin sanoen luodaan strategia, jolla tavoitetilaan tullaan pääsemään. 

Vision tulee olla realistinen, mutta samalla myös tavoitteellinen. Älä hyväksy sumeita ja ympäripyöreitä 
visioita! 

Hyvän vision tunnusmerkkejä: 

• Selkeä ja yksinkertainen 

• Uskottava  

• Vaikuttava ja voimakas 

• Johdonmukainen 

• Riittävä aikajänne (2-5 v.) 

Strategian avulla saavutetaan visio, mikä täyttää mission ja se toteutetaan arvojen mukaisesti. 
Strategiakarttaan valitaan tärkeimmät painopisteet, joista toimintaa ja tavoitteita tarkastellaan. Yleisimmin 
painopisteet ovat taloudellinen, asiakas, sisäiset prosessit ja henkilöstö ja osaaminen. Lisäksi hyödyllisiä 
näkökulmia saattavat olla verkosto- ja ympäristönäkökulmat painopisteinä.  

Painopisteille mietitään niiden menestymisen kannalta tärkeimmät tavoitteet ja etsitään niille vaadittavat 
menestystekijät eli konkreettiset keinot, millä tavoitteisiin päästään (esim Kilpailutoiminta – SM-kisat – 
taloudellinen voitto – hyvä organisaatio) 

SIHY Arvot (ohjaavat kaikkea toimintaa) 

KS ehdotus: 

Jokainen islanninhevosen kanssa toimiva tuntee rodun erityispiirteet ja kunnioittaa niitä. Etc. 
tähän lisää... 

PR:  

Avoimuus, rehellisyys, läpinäkyvyys, positiivisuus, yhdessä enemmän, arvostettu,  

JN: 

toimihenkilöiden vastuut ja velvollisuudet 

SIHY Missio eli tehtävä 

KS ehdotus:  

Me SIHY:ssä varjelemme islanninhevosen erityispiirteitä: viittä askellajia ja herkkää 
villihevosluonnetta.  
Edistämme harmoniaa ja kunnioitusta islanninhevosen kaikessa käytössä.  
SIHY yhdistää islanninhevosta rakastavat ihmiset olemalla elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja tietoa 
tarjoava heimo; se astetta villimpi lauma. 

PR:  
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näkyvä ja kuuluva, hyvä ja hyödyllinen yhteistyökumppani, merkittävä toimija 
valtakunnallisesti 

SIHY Visio eli tavoitetila 

 KS ehdotus: 

Islanninhevonen tunnetaan ja tunnistetaan monipuoliseksi alkuperäisroduksi, joka on 
ihmisen kumppani niin kilparadoilla kuin metsäretkillä. (skarpimmin pitäis ilmaista) 
Islanninhevosta arvostetaan laajalti sen iloisen ja yhteistyöhaluisen luonteen ansiosta.  
Alalla toimii osaavia ja kouluttautuneita ihmisiä ja askellajiratsastusta on mahdollista 
harrastaa koko maassa. Askellajiratsastus tunnetaan Suomen menestyksekkäimpänä 
ratsastusurheilulajina.  

SIHY Strategia eli tehtäväpolku vision saavuttamiseksi 

 PR ehdotus: 

Neljä näkökulmaa ja niiden painopisteet: 

 Taloudellinen näkökulma 

 Tavoitteena toiminnan kasvattaminen ja taloudellinen tasapaino hallitusti ja kannattavasti. 

 Asiakasnäkökulma 

 Jäsenhankinta ja nykyisten jäsenten tyytyväisyys sekä esimerkiksi jäsenedut 

 Sisäisten prosessien näkökulma 

Valiokuntien yhtenäiset toimintatavat sekä yhteistyö johtokunnan sekä muiden valiokuntien 
kanssa. Toiminnan läpinäkyvyys organisaatiossa sekä jäsenistölle. Avoin ja rehellinen sekä 
ripeä asioiden hoitaminen, mutta myös ymmärrys vapaaehtoistyön rajoittavuuksista.  

Henkilöstön ja osaamisen näkökulma 

Johtokunnan ja valiokuntien jäsenten kouluttaminen sekä motivaation lisääminen ja 
ylläpitäminen. Moninaisen osaamisen esiintuonti niin toimihenkilöissä kuin jäsenistöstä.  

KS ehdotus tavoitteista: 

Tavoitteet 2025 
Islanninhevosharrastajien määrä on xxxxx. 
SIHY:n jäsenmäärä on xxxx. 
SIHY:n jäsentallien määrä on xx. 
Kotimainen kasvatus tuottaa xxx varsaa vuosittain. 
Kilpailuja järjestetään xxx... 
Askellajiratsastuksen maajoukkue menestyy kansainvälisissä kilpailuissa. 
SIHY:n koulutuksiin ja lisenssikursseille osallistuu xxxx ihmistä vuosittain. 
Etc. (en tiedä onko järkeä laisinkaan numeerisissa tavoitteissa?) 

 


