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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan karonkka 
 
Aika  9.1.2022 klo 10.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Sini 

Mätäsniemi ja (SM, nuorisovaliokunta), Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta), Johanna Veijanen (JV, 
koulutusvaliokunta), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Kati Susi (KS, varajäsen, poistui 10.46-13.00), 
Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen, poistui 12.10), Hanna 
Leppänen (HL, jäsensihteeri), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Hannele Katajamäki (lehti), Anita 
Kaakkola (SihyShop), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja, poistui 11.47), 

Poissa  Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Pipsa Wagner (jäsen), Hanna Matilainen (HM lehti), Natalie 
Slögs (varajäsen), Johanna Niemi (JN, jäsen), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), 

 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- SU avasi kokouksen klo 10.03 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- kokouksen 16/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ SIHY 40 v 

•  Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry 40 vuotta 2022 ”SLOGAN keksittävä”  

• 1982 perustettu Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry viettää 40-vuotisjuhlia ensi vuonna. Vuodesta 

pyritään tekemään juhlava, iloinen ja osallistava kokemus kaikille islanninhevosharrastajille ja -

ammattilaisille. Yleisölle tarjotaan kokemuksia ja elämyksiä islanninhevosen parissa. Juhlavuoden 

tavoitteena on edelleen vahvistaa islanninhevosen tunnettuutta ja tuoda esiin rodun erityispiirteitä 

monipuolisena hevosystävänä ja harrastuskaverina. Islanninhevosalan osaajien ja harrastajien tarinoita ja 

näkemyksiä nostetaan julkisuuteen.  

• SIHY 40 juhlatiimi: Vetäjä PR-valiokunnan pj. Saara Suutarla ja puheenjohtaja Silvia Ufer Koordinointi Kati 

Susi Eri vastuutehtävissä: Kanerva Ahonala, Hannele Katajamäki, Johanna Korpi sekä Hanna, Rauha ja Saima 

Hirvonen sekä kaikki valiokuntien puheenjohtajat.  

• https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/islantilais-suomalainen-kulttuurirahasto/ 

• Alustavia suunnitelmia, lokakuu 2021 (päivitetty joulukuu 2021)  

o 1. Islanninhevonen 3/2022 numerosta tehdään juhlajulkaisu, eli merkittävästi normilehteä laajempi 

ja kannet paksut, kirjamainen. Tehdään historiikista tiivis koonti lisäten vuodet 2012–2022. 

Englanninkielinen osa sisältyy, myyntiin PM-kisoihin. Mietitään myös digituotemahdollisuutta. 

Lehtitiimi, Kati ja tarpeellinen määrä vapaaehtoisia rekrytään tähän. Lehteä ei voi verollisista syistä 

myydä PM-kisoissa. Suunnitellaan PM-kisoihin yhdessä PM-tiimin kanssa yhteisjulkaisu, joka sisältää 

SIHY:n englanninkielisen historiikkiosion lisäksi myös Álenskur 30 v. Lisäksi on käytävä läpi PM-

kisojen lehtitarve. Hannele ja Saara ovat yhteydessä PM-mediatiimiin.  

o 2. Keräys suomalaiseen kesäihottuma/polttiaisallergiatutkimukseen. Haastetaan mm. Suomenhevos- 

ja shetlanninponiyhteisöt sekä yhteistyökumppaneita mukaan. Keräystavoite vähintään 10 000 €. 

Puhun tästä HY:n Sami Junnikkalan kanssa. Tähän liittyen järjestetään seminaari, jossa tutkijoita 

puhumassa. Mukana ständeillä yrityksiä, jotka myyvät kesäihottuman hoitotuotteita. Mahdollinen 

paikka Hevoset 2022 - messut huhtikuussa 2022 Tampereella. Kati koordinoi ja rekryää tarvittavat 

apurit. Keräyslupa selvitettävä asap ja asiaa vietävä nopeasti eteenpäin. Kati ottaa asian 

hoidettavaksi.  

https://www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/islantilais-suomalainen-kulttuurirahasto/


     Johtokunta  1/2022 muistio 
 

o 3. Perustetaan Facebookiin ryhmä tyyliin ”Islanninhevosyhdistyksen 40 vuotta” tai ”Islanninhevonen 

Suomessa kautta vuosikymmenien” Tässä ryhmässä saa jakaa muistoja kuvien ja tarinoiden 

muodossa. Ja tietoa jaetaan juhlavuoden tapahtumista yms. Saara Suutarla perustaa ryhmän, 

muutama ylläpitäjä rekrytään. Otettu käyttöön 30-juhlavuoden Facebook-ryhmä. Ryhmässä tällä 

hetkellä 331 jäsentä. Ryhmästä tehdään julkinen ja innostetaan ihmisiä tulemaan mukaan. Ryhmää 

tulee moderoimaan/hoitamaan valiokuntien puheenjohtajat sekä puheenjohtaja. Kati myöntää 

oikeudet Silvialle ja valiokuntien puheenjohtajille.  

o 4. Suunniteltava Instagram-julkaisuja. Julkaisuidea: islanninhevosvärien väriviikko. Saara puhuu 

Kanervan kanssa Instagram-julkaisuista.  

o 5. Kysytään Thorgeir Guðlaugssonilta voimmeko kopioida ja julkaista hänen tarinoitaan Icelandic 

horse history -ryhmästä. Näitä julkaistaan pitkin juhlavuotta SIHY:n somekanaviin. Tästä vastaa 

Kanerva Ahonala. Tämä asia vaiheessa.  

o 6. Islanninhevonen Suomessa -näyttely, mahdollisesti kahteen paikkaan. Maatalousmuseo Sarkaan 

Loimaalle mahtuisi ravintolatiloihin seinille (yht. 8 metriä seinää) ripustettava näyttely 4.9. alkaen. 

Riippuu museonjohtajasta, näyttelyamanuenssi oli positiivinen. Kati on kysynyt. Mietittiin myös 

Tampereen Vapriikkia, johon pyrittäisiin saamaan kuvataulujen lisäksi myös esineitä 

(retrospektiivinen islanninhevossatulanäyttely yms. kamaa). Hannele Katajamäki on suostunut 

näyttelyn kuraattoriksi, yhteistyössä muun ”juhlatiimin” kanssa. Maatalousmuseosta ei ole uutta 

tietoa. Vapriikin sijaan voisi miettiä toinen toteutuspaikka Tampereella tai toisessa kaupungissa. 

Vapriikki esim. tekee yhteystyötä Tampereen kaupungin kanssa. Hannele on yhteydessä Vapriikkiin, 

Saara kysyy Hämeenlinnasta.  

o 7. Hevoset Bastionissa -tapahtumaan Haminaan 8.–12.6. pyritään saamaan orikavalkadi. Saara 

neuvottelee asiasta Suvi Louhelaisen kanssa piakkoin. Järjestely voisi luontaisesti osua jalvallille, eli 

Johanna Korpi pyydetään organisaattoriksi. Mikäli Bastion ei näyttelyn ja Drómin kisojen takia 

onnistu, mietitään asia uudelleen. Saara tavannut Suvin ja Mikon Bastionista. Tarjolla on paljon 

ständialuetta. Pääteemana ovat kilpailullisuus ja hevosten jalkautuminen kansan keskelle. Järjestäjät 

ehdottivat passikilpailua ja islanninhevosten näkyvyys katukuvassa. Taustalla ajatus helposti 

lähestyttävästä rodusta. Saaralla torstaina seuraava tapaaminen.  

o 8. Tampereen Hevoset -messuilla huhtikuussa ständi. Näytöstä ei saada, koska ohjelma lyöty lukkoon 

jo 2020. Mutta mahdollisesti tutkimusseminaari. Osastolle juhlavuoden teema, PM-tavaroita, 

maajoukkueratsukoita. Alsaela viereisellä ständillä. On ehdottomasti yritettävä saada näytösaika. 

Johanna K. on yhteydessä vanhoihin messukontakteihinsa ja tiedustelee uudestaan 

näytösmahdollisuutta.  

o 9. Aktivoidaan jäsentallit ja paikalliskerhot tuomaan tapahtumissaan ympäri vuoden juhlavuotta 

esiin. Esim. 1.5. Islanninhevosen päivänä avoimia ovia tms. Rollupit tai banderollit kerhoille ja 

jäsentalleille. Laitettava paikalliskerhoille ja jäsentalleille ’herättelyviestiä’, jossa kerrotaan SIHY:n 

suunnitelmista ja tiedustellaan, mitä he haluaisivat ja voisivat järjestää. Mietittävä yhteisiä 

materiaaleja, mitä ne voisi olla, minkä verran ne maksavat ja millä rahalla materiaalit kustannetaan. 

Logo päivitettävä juhlavuodelle sopivaksi.  

Ideoita:  

▪ a) Kunniakirjapaketti jäsentallit voivat käyttää kunniakirjapakettia parhaaksi näkemällään 

tavalla, esim. tuntilaisten kilpailuissa, kepparikisoissa, 1. kertaa hevosen selässä, uskaltanut 

taluttaa hevosta, yms.  

▪ b) Jäsenmaksun jyvittäminen uusien jäsenien jäsenmaksuja jyvitetään siten, että osa menee 

ihottumatutkimuksen hyväksi; uudet jäsenet saavat siitä hyvästä esim. ruusuneulan Islannin 

väreissä  
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▪ c) Jouhiavaimenperä x % summa jouhiavaimenperistä menee ihottumatutkimukseen, Silvia 

kysyy Paanasen Minnalta logopäivitystä ja selvittää jäsenmaksujen kulujakautumaa. Saara 

selvittää jouhiavaimenperäasiaa.  

o 10. Satu Rämön & Sagamatkojen virtuaalimatkoista kysytään etuhintaa SIHY:n jäsenille. Satuun oltu 

yhteydessä, oltava yhteydessä matkatoimistoon jäsenalennukseen liittyen. Silvia on yhteydessä.  

o 11. Tampereen Niagarassa voisi järjestää islantilainen viikonloppu, jossa elokuvia ja näyttely. 

Johanna V. ja Silvia vievät asiaa eteenpäin.  

o 12. Haastekisa islanninhevosihmisille, tyyliin virtuaaliratsastus, sis. videot yms. Ideointiin ja 

toteutukseen Kati on kysynyt Hirvosen perhettä, Hanna suostui jo ennen kuin pyyntölause loppui. 

Hannalla oli paljon ideoita. Kati on uudestaan yhteydessä Hannaan.  

o 13. Webinaari Asiasta keskustellaan seuraavalla kerralla.  

o 14. Juhlagaala; tätä voisi järjestää loka-marraskuussa, samalla/sen yhteydessä vuosikokous, vuoden 

palkittava. SIHY perustettu 20.11., jolloin gaalan ajankohta voisi olla la 19.11. 

o 15. SIHY 40 v kaarrokeneuleen suunnittelukisa lehteen. Palkintoa mietitään.  

• kokouksen aikana tuli juhlalogosta ehdotuksia Minna Paanaselta. Johtikselta tuli kehitysehdotuksia, jotka SU 

lähettää Minnalle. 

6§ Jalostusvaliokunta 

• ei asioita 
7§ Koulutusvaliokunta 

• ei asioita 
8§ PR-valiokunta  

• nettisivujen uudistuksesta tulee tiedote 1/2022 lehteen, betaversiota testataan eli julkaistaan ns. 

keskeneräisenä ja otetaan palautetta vastaan, julkaisua ennen pitää varmistaa jäsenmaksujen ja -

lomakkeen toimivuus, koska jäsenmaksut on yhdistyksen tärkein asia ja se tulee toimia, tästä JV&HL 

pitävät palaverin 

• Islanninhevonen -lehti 2022 katsaus, HK. HL tehnyt hienon uudistuksen lehden ulkonäköön, taittoon ja 

lay out:n, otetaan käyttöön tilausvahvistus mainostajille. 

• SihyShop katsaus, AK. Myynti vähäistä, 439 €, suurin osa toppatakkeja. Juhlatoimikunta on miettinyt 

kesäihottumajuttuun jotain ”roosanauha” tuotetta, juhlavuoden tuotteeksi SIHY 40 v viini (idea 

Snöggurilta), NC22 tuotemyynti vielä vaiheessa, mutta nämäkin voisivat tulla SihyShoppiin myyntiin, 

mutta tämä vielä keskustelussa. Suurin menekki on yleensä vaatteet, kuten t-paita. Ehdotuksena 

tuotteiksi esim tarrat autoikkunaan. Nuorisovaliokunnan tuotteet olleet tappiollisia (hupparit, 

tuubihuivit, powerpankki), joten nämä pitää harkita tarkkaan, ettei tehdä tuotteita, joita vaan 

lahjoitetaan pois.  

9§ Nuorisovaliokunta 

• Ullmax on selvityksessä, että miten sitä edistetään, nostoja voi tehdä vaikka joka kuukausi SIHY face ja ig 

• valiokunnassa ajatus, että ei enää olisi omia tuotteita 

• FB-ryhmä Nuoret tölttääjät ja Nuoriso -alasivu SIHY:n nettisivulla työnalla päivitykset 

• lehteen kaivataan nuorten juttuja 

• ig ryhmä on ollut todella hiljainen, sitä pitää aktivoida  
10§ Urheiluvaliokunta 

• SM22 kisapaikan selvitys Metzeiltä pyydetty ja luvanneet joulukuun loppuun mennessä, JN. Ei tietoa, JW 
pyytänyt JN toimittamaan lähettämänsä tarjouspyynnön johtokunnalle tiedoksi. Ypäjältä pyydetty jälleen 
hinnasto (PR) ja pitää kysyä, onko aiempi vkl mahdollinen.  

• valiokunnassa keskustelu kisojen siirtämisestä ajankohtaan 30.6.-3.7.2022. 

• SM22 työryhmä edelleen auki, kun kisapaikkaa ei tiedetä ja lisäksi kisojen ajankohdasta on ilmennyt 
mielipiteitä, kun kisat nyt suunniteltu samaan aikaan Landsmotin kanssa.  

• HUJO edustaja.  
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• Valittiin SIHY:n HUJO edustajaksi Pia Ralli. PR lähettää viestin SV/SRL ja lisäksi viestiin tieto, että SIHY 

haluaa olla mukana kaikissa kokouksissa, ei pelkästään toisen edustajan kautta.  

• Icetest NG koulutus 26.-27.1.2022 klo 19–21. Tästä tulee myös juttu 1/2022 lehteen. Maksuista 
keskustelu SRL kanssa, että onko mahdollisuus kompensoida KIPA maksuja, kun meillä ei Equipe ole 
käytössä. Viestitään paikalliskerhoille SRL kokouksen jälkeen, kun tiedetään maksuista ja niiden 
jyvittämisestä. Myös lehtijuttu voi odottaa tämän kokouksen info. Kerhoille tulisi olla osoittaa 
jonkinlaista taloudellista tukea kisajärjestelyihin, mikäli SIHY vaatii, että uusi NG on otettava käyttöön. 
JW kysyy uv/U-KK vuoden 2021 ratsukkomäärät/kilpailu, jotta saadaan arvio, että mitä NG kustannus 
tulee olemaan/vuosi. Virallisissa kisoissa ollut 129 ratsukkoa, wr 63, 79, 76, kansallisissa 56.  

• Tuomarikoulutus ja -koe 
o asian selvityksestä on lähetetty pyyntö tuomariryhmälle 

 
11§ Muualla päätetyt asiat 
12§ Yhteistyöjärjestöt 

12.1. FEIF 

• 4.2. klo 14 Delegaattikokouksen asiat, memo lähetetty kaikille sähköpostilla.  

• jalostuksen asiat kaikki ok, kuten on ehdotettu 

• koulutuksen asiat käsitellään 18.1. johtokunnan kokouksessa 

• koulutuksen kokous 5.2. 

• delegaateiksi SU ja JW 
12.2. SRL 

• etäkokous 14.1. klo 11–12. Asioina PM-kilpailut, SM-kilpailut, HUJO, SIHY 40 v, KIPA/Icetest NG. SU ja 
PR osallistuu. TN pyrkii pääsemään myös kokoukseen mukaan. 

•  
12.3. ESRA 

• kokous 12.2. AK edustajana 

• kysymys ESRA:lta haettavasta tuesta, että onko esim Icetest NG sellainen, mihin voi hakea tukea, 
vaikka ESRA ei tue kilpailutoimintaa. Hakea voi siis tukea kehittämishankkeisiin. 

• Seuroilla on mahdollisuus hakea oman alueensa aluejaostolta tukea seuran järjestämiin, kaikille 
avoimiin seura- ja harrastetoiminnan tapahtumiin/tilaisuuksiin (ei kuitenkaan kilpailutoiminnan 
järjestämiseen) sekä omiin kehittämishankkeisiinsa, joiden ei tarvitse olla avoimia kaikille. 
 

13§ Muut esille tulevat asiat 
13.1. Jäsenistön viestit 

• ei viestejä 
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. Formsin kautta kysely 

• perustetaan tähän työryhmä, että miten tätä edistetään. SU, JV, TN, SS, PR ainakin mukana. 
13.4. Kevätkokous 

• aika, paikka, etämahdollisuus. Selvitetään su 10.4. Hevosmessuilla mahdollisuutta pitää kokous. 

• kutsu, esityslista luonnokset Drivessä 

• tilinpäätös valmis maaliskuun loppuun mennessä 

• vuosikertomus kasataan yhdessä. Jv, uv, pr ja kv on jo valmiina. 
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13.5. Jalostusasioita 

• peruskurssi järjestetään etänä 

• ehdotus yhteisen koulutusalustan perustamisesta, koska koulutukset tulevaisuudessa on enemmän ja 
enemmän netissä ja etänä. SRL on käytössä Moodlessa. Kv on jo miettinyt näitä mahdollisuuksia järjestää 
kursseja ainakin osittain etänä. Lisenssikursseista peruskurssi onnistuu etänä, kun sisältö ja materiaali 
saadaan päivitettyä. Koulutusympäristössä olisi mahdollista toteuttaa erilaisia testejä esim lisenssien 
päivittämiseen ja vaikka tuomarikokeisiin. Ideana myös kisaajille vapaaehtoinen sääntökoe verkossa.  

• päätettiin korvata Jenni Kurki 150 € + alv22% Jalostuksen peruskurssin materiaalin uudistamisesta 
14§ Ratahanke 

• Nykyinen rata mitattu ja Pirkko Herd mukaan pituus olisi 80 m, mutta nyt ei tarkkaan tiedetä, että onko 
pitkän sivun kaarteesta kaarteeseen vai mistä mitattu. Pitäisi käydä itse mittaamassa. Lisäksi tieto, että noin 
5 m on tilaa pidentää ”hautapäähän”. Toisessa päässä ei yhtään tilaa leventää ulospäin ja kun leventää pitää 
vähintään 1 m ympäriinsä, niin tässä on miettiminen, että miten se tehdään. Nyt lumi maassa, kun asiat 
roikkui ja viivästyi. Radan kunnostus heti, kun lumet sulaa? Uusista aidoista ideoita/tarjouksia, kuka tekee? 

• JW kysyy FEIF sport, että mitkä ovat suositukset aitojen korkeus ja materiaali 
15§ NC22 

• some näkyvyys SIHY:n kanavissa, tiedotus medioihin, SRL. Viestintäsuunnitelma on työnalla ja julkaistaan 

15.1. kokouksessa.  

• lipunmyynti on avattu Tiketissä, mutta tästäkin mainostusta tulee 15.1. kokouksen jälkeen paremmin 

• sponsoritilanne on tällä hetkellä neuvotteluvaiheessa, varmistuneena Viking Line 

• etäkokous 15.1. 

• tapaaminen siirtynyt 11.–12.2. 
16§ Seuraava kokous 

• 18.1.2022 Meet 
17§ Kokouksen päättäminen 

• SU päätti kokouksen klo 14.44 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
 
 
 
 
 

Silvia Ufer, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 
 


