
     Johtokunta  5/2021 pöytäkirja 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  18.5.2021 klo 19.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara 

Suutarla (SS, pr-valiokunta), Natalie Slögs (NS, varajäsen), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), 
Pipsa Wagner (PW, jäsen),  

Poissa  Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Kati Susi (KS, 
koulutusvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Hanna Matilainen (varajäsen, lehti), 
Kaarina Metz (KM, varajäsen), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen klo 19.03 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin kokouksen läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista kokoukselle 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- kokouksen 4/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Talous 
5.1. taloustilanne 

• Tilisaldot: 
Baanatili: FI5481469710044651 saldo 29 945,39 € 
Päätili: FI4380207710078639 saldo 33 705,06 € 

• Erääntyneet, perinnät: ei ole  
5.2. tilintarkastuspöytäkirjan hyväksyminen 

• johtokunta on käsitellyt vuoden 2020 tilinpäätöksen tilintarkastuspöytäkirjan ja hyväksynyt sen. 
5.3. SM-kilpailuiden budjetti 

• liite 1  

• budjetissa johtokunta hyväksyi poikkeuksen FEIF tuomareiden palkkioihin SM-kisojen osalta. FEIF 
tuomareille maksetaan 200 € /pvä palkkio. Lisäksi maksetaan vain matkat, majoitus ja ruuat. 
Mahdolliset matkustuspäivät laskeutuvat Suomen asettamien maksutasojen mukaan. 

• johtokunta käsitteli alustavaa budjettia ja teki ehdotuksia säästöihin ja mahdollisiin lisätuloihin.  

• Budjettia päivitetään driven taulukkoon, mistä johtokunta voi seurata online budjetin kehittymistä. 
5.4. Maajoukkueringin maksut 2021–2022 

• UV esitys: rinkimaksu 2 kautta olleille ilmainen, 1 kauden olleille 25 €, uusille 50 €. Esitys ok. 

5.5. Paikalliskerhojen SIHY jäsenmaksu 

• keskustelua on käyty jo aiemmin siitä, että kun SIHY tarjoaa paikalliskerhoille palveluita ja 
tarvikkeita, niin olisiko aiheellista periä vuosimaksua kerhoilta. Yksi etu kerhoille on esimerkiksi 
hakea projekteihinsa tukirahaa ESRA:lta SIHY:n kautta. Toinen merkittävä etu on näkyvyys 
Islanninhevonen -lehdessä ja yhdistyksen tapahtumissa.  

• jatketaan johtokunnassa paikalliskerhojen SIHY jäsenyysetujen listaamista ja tämän asian 
edistämistä. Driveen luotu tiedosto valmiiksi etujen listaamiseen. 

5.6. Álenskur baanametriosto 

• päätettiin, että ostetaan 5 m hintaan 500 €. JN laittaa viestin. 
5.7. SRL tukien jako budjetissa 

• SRL askellaji talousarvio 2021 
- Ulkopuoliset palvelut 2700 € = taloushallinto/tilitsto.  SM-tuomarit 
- toim. Osallistumisen matkakulut 2000 € = mj jojot kv-matkakulut 
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- materiaalikulut 1000 € = tarvikkeet, tavarat, palkinnot, lehden materiaali/painatus? 
- urheilija- ja valmentajatuet 2000 € = maajoukkuevalmennus, kilpailijatuet 
- muut toimintakulut 1300 € = johtis, jojot, uv pj kotimaan km-korvaukset 
- keskinäiset avustukset 3000 € = wr-kisat 
Yhteensä 12 000 € 

• johtokunta käy syksyllä läpi budjetin toteutumista ja kuinka paljon haetaan SRL:ltä tukea. Annettu 
talousarvio ei riitä SIHY:n menoihin. 

5.8. Hankinnat 

• teltat, MK&LK kartoittaa 

• varasto edelleen etsinnässä, mutta tarve on heti eli saatava kesän aikana. Kysytään jäsentalleilta, KS. 
Luvataan ”nimellinen korvaus” eli noin 50 €/kk olisi tavoite kustannukseksi. Muita vaihtoehtoja 
selvitetään, mikäli talleilta ei löydy tiloja. 

• tuulimittari, turpahihnamitta, matkapyörämitta: UV hakenut ESRA rahoitusta 
6§ Koulutusvaliokunta 

- ei käsiteltäviä asioita 
7§ Jalostusvaliokunta  

- Kevätnäyttely siirtyi koronan vuoksi ja pidetään 5.–6.6. Orimattilassa. Tuomareiden vahvistusta 
odotetaan. Oletus on, ettei kokonaisarvosteltavia ole yhtä paljon kuin ennen ja lisäksi tuomarilennot 
ovat kalliimmat kuin koskaan.  

- valiokunnan yleinen talouspuoli heikolla, esim. nettisivujen orisivuilla puolet vähemmän ilmoituksia. 
Tuloja tulisi Jalostuksen peruskurssista, mutta ei tietoa voiko sitä koska järjestää.  

8§ Urheiluvaliokunta 
- SM21 tilannetiedotus, Liite 2. Käytiin läpi järjestelyiden tilanne.  
- maajoukkue ja -rinki tapahtumat, tilanne: rinkiläiset listattu nettisivuille 
- SportFengur: JN&TS kutsuttu Ruotsiin tutustumaan ohjelmaan. Toteutunee joskus tulevaisuudessa 

koronan jälkeen. Jos SF otetaan käyttöön, niin silloin on keskusteltava KIPA:n käyttö.  
- Anni Mainela viesti SM-tuomareista.  

1. Tuomarikoulutus on SM-kilpailuiden ulkopuolinen tapahtuma, eikä tuomarikouluttaja tai kokeen 
vastaanottaja ole automaattisesti kilpailuiden tuomari. Tuomarikoulutuksella on oma budjettinsa 
kouluttajan kuluihin.  
2. Laura Pihkala-Posti voi ottaa yhteyttä urheiluvaliokuntaan tai kisaorganisaatioon halutessaan 
lahjoittaa palkinnon kilpailuille.  
3. Anna Andersén on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä SM-kilpailuiden tuomaristoon. 
4. FEIF:ltä on tiedusteltu tuomarilisenssien tilannetta ja vastaus oli, että vuotta 2020 ei lasketa 
kolmeen vuoteen, joiden aikana on tuomaroitava 15 WR-kilpailua.  
 
“This is a chapter in the R&R: S10 Appendix 3: FEIF International Sport Judge License, it describes the 
requirements for international sport judges and how to keep the license. 

Actually all international sport judges should be aware of it…..  
The season has only started now, and the judges have 3 years for 15 WR days (2020 is not counted), 
so this should not pose any problems.” – Jean-Paul Balz, FEIF Sport leader 
 
” It certainly will be discussed again. Don´t worry.” – Jean-Paul Balz, FEIF Sport leader 
 
Tavoite oli saada SM-kisoihin MM-kisojen tuomarit, joihin esimerkiksi Anna Andersén oli valittu. 
Valitettavasti Andersén ei pääse tuomaroimaan, mutta muut FEIF tuomarit ovat MM-kilpailuiden 
ulkomaalaisia tuomareita. SIHY on valinnut tuomarit SM-kilpailuihin, sillä perusteella, että Suomessa 
ei ole ollut ulkomaalaisia FEIF tuomareita vuonna 2020 ja WR-kilpailuissa on vain yksi 
ulkomaalainen/kisa vuonna 2021. Ratsukoiden etu on, että he saavat kilpailuissa arvosteluita 
mahdollisimman monelta eri FEIF tuomarilta kauden aikana. 
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- Tuomarikoulutuksen kuluja odotetaan hyväksyttäväksi koulutusvastaavalta.  
- johtokunta päätti, että tuomarikoulutuksen vetäjästä tehdään julkinen haku ja jatkossa kouluttajan 

kanssa tehdään työsopimus, jonka johtokunta hyväksyy.  
- ratsastajien edustajat Julia Wejberg ja Jenny Sternberger 

9§ PR-valiokunta 
- nettisivut siivottava 15.6. mennessä, valiokunnat vastaavat omista alasivuistaan 
- Juhlavuosi 2022 on mietitty lehden osalta.   

10§ Nuorisovaliokunta 
- ei käsiteltäviä asioita 

11§ Muualla päätetyt asiat 
- Ahvenanmaan osallistujat voivat osallistua SM-kisoihin, mikäli ylittävät rajat epävirallisissa kisoissa 

Ahvenanmaalla, mutta eivät voi saada SM- tai Lajimestaruus -titteliä 
12§ Muut esille tulevat asiat 

12.1. Jäsenistön viestit 
• ei viestejä  

12.2. FEIF  

• FEIF ja MM pj kokouksessa keskusteltiin MM-kilpailuiden peruutuksesta ja sen syistä. Norja, Tanska 
ja Islanti ovat miettineet mahdollisuutta järjestää jotkut kansainväliset kilpailut esimerkiksi elokuun 
viimeisellä viikolla. Ruotsi ilmoittanut, ettei todennäköisesti tule osallistumaan. Suomessa kysytty 
mielipidettä maajoukkueringiltä. 

12.3. SRL 

• Koipijärvi tapaaminen Iso-Tuomisto. JN hoitaa. 

• Lajikomiteat tapaaminen 25.5. Drivessä pohja, mihin voi täydentää tietoja lähetettäväksi etukäteen 
kokoukseen.  

12.4. SIHY konferenssi 
• ajankohta syksy 2021 
• sisältö valiokunnat + johtis 

              12.5. Johtokunnan karonkka 
• ajankohta syksy 2021, päätetään fb-ryhmässä 
• sisältö, päätetään fb-ryhmässä 

              12.6. SIHY 40-vuotta juhlavuosi 2022 

• juhlatoimikunnan perustaminen 

• johtokunta kokoontuu 29.5. pohtimaan juhlavuotta ja muita tulevaisuuden asioita 
              12.7. PM22 

• tilannetiedotus 
              12.8. Teivo-Baana ja LRK tilanneinfo 

• kokous pidetty su 16.5. 

• tapaaminen LRK to 20.5. klo 16–17.30  
13§ Seuraava kokous 

- la 29.5. Hämeenlinna jossain semi ulkona. Sovitaan tarkemmin fb-ryhmässä pe 21.5. mennessä.  
- ti 15.6.2021 klo 19 Meet 

14§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 22.15 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi. 

 

 

Johanna Niemi, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 

 

 


