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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  23.11.2021 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Sini Mätäsniemi ja (SM, nuorisovaliokunta), 

Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta), Johanna Veijanen (JV, koulutusvaliokunta), Tarja Nordman (TN, 
varajäsen), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Marika Moring 
(MM, jalostusvaliokunta), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), 

Poissa  Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Kati Susi (KS, 
varajäsen), Pipsa Wagner (jäsen), Johanna Niemi (JN, jäsen), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), 
Hanna Matilainen (HM lehti) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- SU avasi kokouksen klo 20.03 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin sihteerin kokoama esityslista 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- kokouksen 15/2021 pöytäkirja 

5§ Talous 
5.1. Taloustilanne 

• SIHY tili 12 527,39 € 

• Baanatili 29 015,64 € 

• hyvitetään maksamattomat baanatilin laskut tässä vaiheessa, koska laskutusperusteetkin on jo 

vanhentuneet 

• laskutuksen tila: erääntyneet 5 €, muistutetut 235 €, huomautetut 35 €, avoimia 4 799 € 

               5.2. Tilinpäätös 2021 

• valiokuntien laskutettavat ja ostolaskut ennen vuoden vaihdetta rahastonhoitajalle 

• baanatilin rahoista tehty luonnos tilintarkastajaa varten 

• johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjojen allekirjoitukset 

• Toimintakertomukset valiokunnilta 2022 tammikuun loppuun mennessä. Vanhat pj:t tekee 

uusien avustuksella ja perehdyttää uudet tähän hommaan. 

5.3. PM projektijohtajan sopimus 

• allekirjoitettu 10.12. 
5.4. SRL vuosiavustus ja PM avustus 

• SRL vuosianomusta varten saatu pohja SRL/Jukka Koivisto. 2020 avustusta ei enää voida 
saada, mutta saattavat huomioida 2021 hakemuksessa enemmän kuluja kuin budjetoitu, 
koska edellisenä vuonna ei haettu. Tämä kannattaa mainita hakemuksen lähettämisen 
viitteenä. MK, PR, SU pitää palaverin ja katsoo taulukoinnin ja hakemuksen kuntoon. 

• PM avustukseen ei olla saatu mitään konkreettista summaa, eikä tulla saamaankaan. SRL 
urheilujohtaja Jutta Koivula on oikea ihminen sopimaan avustuksista koskien PM-kilpailuita. 
Pääsääntöisesti tuki saattaa olla vain materiaalikuluihin osallistumista kuten mahdollisten 
jabakarsinoiden vuokrien maksu tms. Lisäksi on mahdollista saada neuvoteltua SRL 
sponsoreiden kanssa erikseen sponsorisopimuksia PM-kilpailuihin. Tästä asiasta pyydetty 
kokousta tammikuulle ennen NC22 Leader kokousta, mikä on 14.–15.1.  

• SRL kokouskulukorvaushakemus joulukuun loppuun mennessä, JN/SU toimittaa SRL 
6§ Jalostusvaliokunta 

• ei käsiteltäviä asioita 
7§ Koulutusvaliokunta 
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• kokous 20.12. 

• nuorten hevosten kouluttaja -koulutus suunnitteilla 

• virtuaalinen ohjaajien vuosihuolto suunnitteilla 

• klinikka syksylle suunnitteilla 

• valmistava FEIF-ohjaajakurssi, Iso-Tuomisto. Palaute oikein hyvää, koulutusta kehuttu, sisältöä kehuttu. 

Toiveina kursseja muutaman vuoden sisään. Syyskuun alussa 2022 olisi ensimmäinen 5pvä koulutus ja 

toinen 5pvä syksyllä. Paikat kilpailutetaan julkisesti.  

• ohjaajakursseja järjestetään, jos kysyntää 

• Kaustiselle palaveri 19.1. 

• lisenssikurssien materiaalit ja sisällöt uudistetaan ja osa voidaan jatkossa pitää myös verkkokurssina 

• ohjaajalisenssit pitää olla kunnolla päivitettynä ja ilmoitettuna SIHY:lle sekä FEIF 

• ea1 ja ea2 lisätään FEIF ohjaajakoulutuksen kuvaukseen, vaikka SIHY ei näitä järjestä 

• tehdään koulutuskoordinointia oppilaitoksissa olevista, jotka tulossa askellajinäyttöihin 

• SRL kautta valmistuneet tulevat SIHY:n sivuille vain linkkinä, koska SRL sivulla on ajankohtainen tilanne 

• Mari Väyrynen-Kunnas valmistunut ammattivalmentajaksi 

• jalostuksen peruskurssin sisältöä katsottu jalostusvaliokunnan kanssa 

• FEIF Trainer of the Year ehdokas Sirpa Brumpton 

8§ PR-valiokunta  

• nettisivujen uudistus JV tehnyt suuren työn ja myös yhteistyössä valiokuntien kanssa. Uudet sivut 

julkaistaan viimeistään helmikuussa, kun suurin jäsenyysruuhka tammikuulta on saatu ohi. Tällä hetkellä 

toivotaan, että kaikki uudet asiat laitetaan nimenomaan uuteen pohjaan. JV ohjeistaa tarvittaessa.  

• Bastion tilannepäivitys, selvitys FB-ryhmässä. Kaikki laittaa kalenteriin 8.-12.6.2022, koska tapahtuma on 

iso, siellä järjestetään viralliset passikilpailut ja standille tarvitaan talkoolaisia joka päivä useita tekemään 

laadukasta lajimme pr työtä.  

9§ Nuorisovaliokunta 

• Ullmax 

• FB-ryhmä Nuoret tölttääjät ja Nuoriso -alasivu SIHY:n nettisivulla pitäisi päivittää, mutta tämä uudelle 
pohjalle, ei enää vanhaan nettisivuun 

10§ Urheiluvaliokunta 

• kokous 8.12., pöytäkirja FB-ryhmässä 

• joukkuekoko PM22 
NIHCin kokouksessa: Tiimikoot aiheuttivat paljon keskustelua. Tähän mennessä tiimin maksimikoko on 

ollut 41 ratsastajaa (Sport: 14 sen, 8 yr, 3 jun = 25; GK: 4 A-flokk, 4 B-flokk, 4 Young adults B-flokk, 4 

Teenagers= 16). Ainoat maat, jotka ovat lähettäneet täysiä joukkueita ovat Ruotsi ja Tanska ja tekisivät 

näin varmaan tulevaisuudessakin. Muista maista ei tulla lähettämään täysiä joukkueita. Osan mielestä 

joukkuekoko on aivan liian suuri. Kysymyksenä esille nousi myös se, pitäisikö PM-kisoissa antaa 

enemmän tilaa junioreille. Kokouksessa sovittiin, että jokaisen maan urheiluvaliokunta keskustelee 

vielä sopivasta tiimikoosta ja ottaa keskusteluun myös maajoukkuejohtaja(t) mukaan. 

UV:n pohdinnat pähkinänkuoressa: 

Meillä on 7 SPORT-lajia (T1, T2, V1, F1 sekä 3 passilajia). Sport lajeissa on max 14 senioria, tämä 

tarkoittaa, että jokaista lajia kohti on 2 senioriratsastajaa nykyisessä joukkuekoossa. Nuorissa sama 

luku on 1,1 ratsastajaa lajia kohti ja junnuissa luku on 0,4 ratsastajaa lajia kohti, eli ei edes 1 ratsastaja 

per laji. 

Gaedingakeppnissä vastaava luvut ovat 4, 4, 4 ja 4. Ja siellä on vielä yksi extra ikäluokka, joten nuoria 

on käytännössä 8, kun sama luku SPORT-nuorien puolella on 1,1. GK:ssa on siis moninkertainen määrä 

ratsukoita/laji SPORTiin nähden, joten meidän ehdotuksemme on, että sieltä karsitaan paikkoja, siten 
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että se laji olisi samalla viivalla SPORTin kanssa. Näin meillä olisi mahdollisuus lisätä SPORT-junnujen 

lukumäärää muutamalla ratsastajalla. Noin 30 ratsukkoa/maa olisi hyvä kokonaismäärä. 

Johtokunta ehdottaa, että JW kontaktoi muiden pohjoismaiden sport -johtajat keskusteluun tästä 

asiasta. Tavoite saada kommentteja mahdollisimman pian, mutta viimeistään 15.1. olisi hyvä olla.  

• SM22 kisapaikan selvitys. Metzeiltä pyydetty ja luvanneet joulukuun loppuun mennessä, JN. 
Hevosopistolta pyydetty uudelleen 2022 hinnastosta tarjous, ei vastausta, PR. 

• Icetest NG koulutus ke- to 26.–27.1. klo 19–21 sisäinen SIHY ja NC22 toimihenkilöille etänä 
11§ Muualla päätetyt asiat 
12§ Muut esille tulevat asiat 

12.1. Jäsenistön viestit 
12.2. FEIF 

• Delegaattikokouksen asiat, memo lähetetty kaikille sähköpostilla. SIHY:llä ei juurikaan sanottavaa 
ehdotuksiin. Mitään merkittävää muutosta ei ole ehdotettu delegaattikokoukseen. FEIF päättää 
ennen joulua, että pidetäänkö konferenssi etänä vai livenä. Karonkassa katsotaan delegaatit (21.1. 
mennessä ilmoitettava) ja valiokuntien asiat tarkemmin, jos niissä on jotain kommentoitavaa. 

12.3. SRL 

• pyydetty kokous ennen 15.1. NC22 kokousta, asioina PM-kilpailuiden taloudellinen avustus, SRL 
sponsoreiden sopimukset ja neuvottelut PM-sponsoroinneista sekä kaikki SIHY – SRL yhteistyön 
asiat 

• kts. kohta 5§ Talous 5.4.  
 

12.4. 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? 
12.5. Johtokunnan karonkka 8.-9.1.2022 

• kutsutaan johtokunnan ulkopuolelta lehden päätoimittaja Hannele Katajamäki ja Anita 
Kaakkola 

• Juhlatalo Hattula Juhlatalo Hattula isolle porukalle - Talot vuokrattavaksi in Hattula, Suomi 
(airbnb.fi)  

12.6. SIHY  40 v juhlavuosi 

• kokous pidetty, muistio FB-ryhmässä 

• Hevosmessuille 9.–10. ei saada areenalle aikaa, mutta saadaan seminaariaikaa sekä tiloja ja 
puhuja areenalta aikaa, NC22 promoa isosti, JK neuvottelee 

12.7. SIHY Ratahanke 

• Sport radan kunnostuksen tilannetta ei tiedetä, koska HO/Pirkko Herd ei ole ilmeisimmin 
käynyt mittaamassa rataa. Kun rata on mitattu, niin tiedetään, että onko sitä mahdollista 
pidentää ja leventää nykyvaatimukset täyttäväksi. Lisäksi passiradalle pitää saada 250 m 
maalikameralle tolppa/teline. 

• tiedotteesta lähtenyt luonnos osapuolille, ei kommentteja. Lähtenyt myös uusi versio, ei 
kommentteja.  

• onko tullut ideoita, että miten baanarahat saataisiin pidettyä SIHY:llä? 
               12.8. NC22 tiedotus 

• järjestelyt etenevät hyvin suunnitelmien mukaisesti, jokainen tiimi ja leader edistää omaa 

aluettaan, kokouksia on ollut säännöllisesti lähes viikoittain. 

• tapaaminen 14.-15.1.2022 HKI 

• liput avautuvat myyntiin vuoden alussa Tickettiin 

• PM-kilpailut on julkaistu Kipassa 

https://www.airbnb.fi/rooms/47752464?source_impression_id=p3_1638893219_U6pRXftEJ3XdHHJE&guests=1&adults=1&fbclid=IwAR1xxF8qCCvDiwUatCbeTZ5Me-wyulYRHp-q_K4_knzogPY75vm2cqCnzYE
https://www.airbnb.fi/rooms/47752464?source_impression_id=p3_1638893219_U6pRXftEJ3XdHHJE&guests=1&adults=1&fbclid=IwAR1xxF8qCCvDiwUatCbeTZ5Me-wyulYRHp-q_K4_knzogPY75vm2cqCnzYE
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13§ Seuraava kokous 

• 8.-9.1.2022 Hattula 
14§ Kokouksen päättäminen 

• SU päätti kokouksen klo 22.16 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
 
 
 

Silvia Ufer, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 
 


