
 Johtokunta  8/2020 pöytäkirja 

 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 

 
Aika  22.6.2020 klo 20-22 
Paikka  Skype 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Tiina 

Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Sirpa Brumpton (SB, 
nuorisovaliokunta), Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Liina Kuusela (LK, varajäsen), Pia Ralli 
(sihteeri), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), 

Poissa  Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Eliisa Mönkäre (EM, jäsen) 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen 20.01 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin kokous päätösvaltaiseksi 

3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- 7/2020 kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Koulutusvaliokunta 

- ei käsiteltäviä asioita 

6§ Jalostusvaliokunta  

- kasvatuksen tuet menneet ministeriössä läpi 

- ranking -pisteiden laskennan kaava tehdään valmiiksi lähiaikoina, uv:lla on alueranking ja siitä 

voisi ottaa mallia 

7§ Urheiluvaliokunta 

- Mestaruuskisat 2020, ei tiedotettavaa, johtokunta pyytää raporttia kisojen tilanteesta 

heinäkuun alkuun mennessä kisajohtaja Annastiina Jäppiseltä 

- SM-kilpailut 2021 ajankohtaa väännetään Ypäjän kanssa, koska siellä suunnitteilla PM-viikkoa 

samaan aikaan, keskustelussa heitettiin idea Ahvenanmaan kisoista 

- Maajoukkue/rinki, tuloksia seurataan, mutta kisoja ei oikeastaan ole muualla kuin Suomessa. 

Maajoukkueringin maksu 2020-21 puoleen hintaan niille, jotka maksaneet 2019-2020. 

- Tuomaripalkkiot: 

Johtokunnan päätös tuomaripalkkioista 1.1.2021 alkaen:  

FEIF 160 € 

kansallinen 120 € 

paikalliskerhotuomari 80 €  

Yli 10h tunnit 15 € / alkava tunti, paitsi jos viivästys johtuu järjestäjästä riippumattomista 

syistä.  

Palkkiot ja tuntilaskustus alv0%.  

Lisäksi kilometrikorvaus, mahdollinen majoitus ja ruuat. 

 

Tuomarilistaukseen SIHY:n nettisivulle, että ketkä laskuttavat alvin palkkion päälle. Laskutus 

mahdollista SIHY:n kautta kerhoille, joilla ei ole Tulorekisteri käytössä.  

Perusteluna vertailu muihin maihin, LIITE 1.  

8§ PR-valiokunta 

- SIHY Shop myynnit pyydetään seuraavaan kokoukseen mennessä 
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- SIHY teltta PR vastuulla Lajimestaruuskisoissa 

- Islanninhevonen -lehti: 

- lehden strategia 2021 työnalle  

- seuraava lehti kaipaa apua, pyydetään Kati Aholalta listausta, että mitä apua tarvitsee 

- valiokunnilta aina jutut lehteen ja hyvissä ajoin 

9§ Nuorisovaliokunta 

- lastenleirillä 10 osallistujaa, isosia etsitään edelleen 

10§ Talous 

- taloustilanne, laskutettavat, saatavat, perittävät (MK laittaa kokouksen jälkeen sihteerille) 
- päätettiin luottotappioiksi osa vuoden 2016 laskuista 

- SRL tilitys 5 000 € tullut, jaettu valiokunnille 

11§ Muualla päätetyt asiat 

-   
12§ Muut esille tulevat asiat 

- jäsenistön viestit: ei viestejä 

- PM22 hankkeesta keskustelua, elokuussa 2020 pitää ilmoittaa pidetäänkö kisat vai ei, uutta 

rataa ei ehditä rakentaa, mutta mahdollisuus olisi pitää kisat, jos joku kerho tai yksityinen 

rakentaa kisoille puitteet. Avoin tiedote (PR), että PM22 halutaan pitää, mutta rataa etsitään 

yhä. Selkeästi pitää olla, että PM22 -hanke ja Baana -hanke on kaksi eri asiaa. Baana -hanke 

etenee edelleen omalla tahollaan. Kysytään (TS), että miten GK on mukana PM-kisoissa 

tulevaisuudessa.  

 - vaihtoehdot: 

   perutaan kisat 

   yhteys Ahvenanmaa, onnistuisiko siellä (TS) 

   joku yksityinen tai jonkun kerhon rata, mikä kisakuntoon lähiaikoina 

  Ypäjän vanha rata ei vaihtoehto, koska kunnostus vaatisi liikaa resursseja 

- Baanahanke: 

- Apua tarvitaan -tiedote, vielä piilotettuna kotisivuilla, Ansu tarkistaa ja sisältöä mietitään 

vielä (PR) 

- Kevätvuosikokous 11.7. klo 16-18 Ypäjä: 

 - kutsu ok 

 - tilavaraus ok 

 - liitteet tilinpäätös, toimintakertomus, sääntömuutokset 

 - etäyhteys ennakkoilmoittautumisella, linkki sähköpostiin (MK) 

- pidetään johtiksen kokous ma 6.7. klo 20 ja käydään läpi kaikki baanaan, PM22 ja mestiksiin 

liittyvät asiat, joista kokouksessa saattaa tulla keskustelua 

13§ Seuraava kokous 

- ma 6.7. ja ma 13.7. 

14§ Kokouksen päättäminen 
 

- JN päätti kokouksen klo 22.33 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

puheenjohtaja Johanna Niemi   sihteeri Pia Ralli  
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Liite 1 

Tuomaripalkk
iot maittain 
2018-2020                 

                  

  FEIF kansallinen 
paikka
ri 

Yli 10h lisä 
h maksu 

km-
korva
us FEIF 

km-
korvau
s muut 

majoit
us FEIF 

majoit
us 
muut 

FIN  153 € 103 € 73 € 15 € kyllä kyllä kyllä kyllä 

SWE 181 € 133 € 104 € 
35€/26€/2
0€ kyllä kyllä kyllä kyllä 

NOR n.200€ 111 € 93 € 19€ (yli 8h) kyllä kyllä kyllä kyllä 

DK 200€/77€ 77 € 63 € ei kyllä kyllä kyllä kyllä 

ISL 
tuntiperustein
en     64 € kyllä kyllä kyllä kyllä 

AT 120 € 120 € 120 € ei kyllä  kyllä kyllä kyllä 

BE 120 € 120 € 120 € 60 € kyllä   kyllä kyllä  kyllä 

CH 175 € 175 € 158 € ei kyllä ei kyllä ei 

DE  200 € 200 € 200 € ei kyllä kyllä ei ei 

FA 107 € 0 € 0 € ei kyllä ei kyllä ei 

NL 120 € 120 € 120 € 25 € kyllä kyllä kyllä ei 

US 262 € 174 € 87 € ei kyllä kyllä kyllä kyllä 

keskiarvo 160 € 121 € 103 € 14,60 €         

 *2020 *2018               

 


