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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 

 

Aika 03.09.2018 klo 20.00 

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Sara Keane (SK, sihteeri), Silvia Ufer (SU), 
Johanna Niemi (JN), Jenni Kurki (JK), Linda Åberg (LÅ), Maija Kipinoinen (MK), Pipsa 
Wagner (PW), Pia Ralli (PR), Saija Tanttu (ST) 

 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 20.07. Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

Käytiin läpi koulutusvaliokunnan kuulumiset ja suunnitelmat. Ohjaaja 2- kurssi järjestetään 
keväällä, Ohjaaja 3- kurssi syksyllä. Lisenssikursseja on ympäri vuoden, ympäri Suomen, 
toivottavasti enemmän kuin tänä vuonna. Tämä vuosi on ollut aika hiljainen lisenssikurssien osalta 

Guy & Yoni Blomin klinikalle on mukavasti ilmoittautuneita, mutta vielä tarvitaan kymmenisen 
ilmoittautumista, että päästään +/- 0 tilanteeseen. 

 
Jalostusvaliokunnan organisoima varsanäyttely Kiuruvedellä sujui hyvin. Hevosia näyttelyssä oli 20. 
Tapahtumajärjestelyt sujuivat hienosti ja alueella tullaan varmasti järjestämään tapahtumia 
jatkossakin, alustavia suunnitelmia on jo olemassa luennon ja näyttelyn yhdistä 
 
 
Urheiluvaliokunnasta todettiin, että FEIF säännöistä passien osalta todettu puutteita ja 
tulkinnanvaraisuuksia. Käydään puutteet ja korjausehdotukset läpi ennen Feif-kokousta. Passilajien 
järjestämisohjeet päivitetään myös. 
 
Vuonna 2019 virallisiin GK-kilpailuihin vaaditaan 3 lisenssituomaria ja SRL:n ja SIHY:n jäsenyys 
sekä rokotukset FEI rokotusohjelman mukaan. 
Harjoituskilpailuille ei aseteta vaatimuksia, suositellaan kuitenkin rokotuksia virallisen ohjelman 
mukaan. Mikäli harjoituskilpailut ovat virallisten kilpailuiden yhteydessä, rokotukset kuitenkin 
vaaditaan kuten virallisissa kilpailuissa 
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SM-statuksesta ehdotamme SRL:ään, että kaikki SM-kisoihin osallistuneet saisivat SM-statuksen 
eivätkä aiempien kilpailuiden osallistujamäärät vaikuttaisi. Tason 3 tai 4 kilpailuita järjestettäisiin 
kuitenkin edelleen vähintään 3 kpl. 
 

Johtokunta keskusteli maajoukkueen johdon tehtävistä. On ehdotettu, että jatkossa maajoukkueen 
johto valittaisiin 2 vuodeksi kerrallaan, sisältäen PM ja MM-kilpailut. Tehdään työsopimus joka kirjaa 
tehtävät ja vastuut. Linjataan ja kirjataan selkeästi joukkueen johtajan majoitukset, palkkiot yms. 
 
Ehdotetaan että Pia Ralli ja Sirpa Brumpton jatkavat vielä seuraavan vuoden. Sopimus tehdään ajalle 
1.9.2018 – 31.10.2019. Uudet joukkueenjohtajat rekrytään elokuussa 2019, jolloin nykyinen johto 
opastaa uusia. Seuraavan joukkueen johtajan hakemiseksi Sihyn sivuille laitetaan hakemus selkeällä 
tehtävän kuvauksella. 
 
UV on sopinut PM- joukkueelle tehtävän palautekyselyn. 
 
Suunnitelmissa on lanseerata valmennukseen käsitteet A-rinki, joka on nykyinen joukkue, ja B-rinki, 
jossa maajoukkueeseen mahdollisesti nostettavat. 
 
 
Ehdotettiin että jatkossa Maajoukkue-ehdokkaat hyvissä ajoin tuodaan UV:lle tietoon. 
Maajoukkuevalinnoista tekee päätökset edelleen maajoukkueen johto apunaan tuomariryhmän 
edustaja, ja vie sen johtokunnalle vahvistettavaksi. 
 
Johtokunta keskusteli SM- kisaorganisaatiosta. Ehdotetaan tehtäväksi selkeä tehtävälistaus, 
vuosikello ja jaetaan vastuita SIHY:n eri toimikunnille. 
 

 
Ice Test NG (uusi IceTest- versio) otetaan käyttöön SM-kisoissa 2019. Uudessa versiossa on paljon 
kisajärjestämistä helpottavia toimintoja. Ice Test NG maksaa 1,50 eur per starttaava ratsukko, 
riippumatta starttien lukumäärästä kisassa. Esitellään paikalliskerhoille tapaamisessa 13.10. (paikka 
vielä auki). 
 

 
Ensi vuonna sähköinen ajanotto tulee pakolliseksi WR-kisoissa, voimaan 1.4.2019. Paikalliskerhoja 
tullaan tiedottamaan asiasta. Sihy saa oman atun SRL:n maksamana ja tätä voidaan lainata panttia 
vastaan kisajärjestäjille. Selvityksessä kamerajärjestelmä jolla saa otettua P1 ajat kahdesta 
hevosesta. 
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Useista tulevan vuoden tapahtumista PR- valiokunta on valinnut osallistuttaviksi Matkamessut, Kids 
& Pets Jyväskylässä (yhteystyökumppanuuden hoitoa) sekä Helsinki Horse Fair. Helsinki Horse Fair 
ja Tampereen Hevoset-messut ovat jatkossa Sihyn ohjelmassa vuorovuosina. Kuninkuusravit 
pidetään Lahdessa elokuussa 2019, yhteistyötä harkitaan näkyvyyden saamiseksi mm. tuleville PM- 
kisoille. 
 
 
Nuorisovaliokunnasta kerrottiin, että SRL kerhonohjaajakoulutus /syksyn nuorten päivä pidetään 
25.11. Ajatuksena aktivoida nuoria pitämään kerhoja. Ensi kesänä on suunnitelmissa järjestää 
nuorten valmennusleiri ”Youth cup Suomi” kisaaville nuorille suurleirin sijaan. 
 
 
J tapaa 10.9. Ypäjän ja SRL:n edustajat baanahankkeeseen liittyen. 
 
Seuraavan kokouksen ajankohta sovittiin päätettäväksi myöhemmin Doodle- kyselyllä. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 21.48.
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