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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 14.04.2016 klo 18.00 

Paikka Talli Glaesihross, Syvänojantie 228 Nukari 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Sara Keane (SK) sihteeri, Silvia 

Ufer (SU), Linda Åberg (LÅ), Jenni Kurki (JK), Mia Kiesi (MK), Paula 

Sarsama (PS) Skypen kautta, Pia Varhelahti (PV), Eveliina Laihonen (EL), 
Kirsti Nyman (KN) 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10 ja todettiin että kokous on 
päätösvaltainen. 

 

 Vapaa-ajanvaliokunnan suunnittelemalle Miten hevonen oppii- 
kurssille ei ole toistaiseksi saatu tarpeeksi ilmoittautuneita ja kurssi 
uhkaa peruuntua 

 
 Koulutusvaliokunnan organisoima Ohjaaja 2- kurssi järjestetään 

25.-26.4. Kurssi tulee olemaan noin hieman tappiollinen, mutta 
yleisen edun nimissä kurssin pitäminen koetaan tarpeelliseksi siitä 
huolimatta. 

 
 

 Askellajinäytön vastaanottajia koulutetaan 19.5. Salpauksessa. 
Tällä hetkellä näyttöjä voi vastaanottaa vain Sirpa Brumpton, joten 
on tärkeää saada lisää näytön vastaanottajia koulutettuja. 

Lisenssikursseja on järjestetty jo seitsemän ja luvassa on vielä 
ainakin neljä. Sihyn sivuille on suunnitteilla lista kurssien pitäjistä. 

18.5. Iso-Tuomistossa järjestetään SRL:n askellajimerkkipäivä 
 

 EL on laatinut kilpailunjärjestäjille ohjeet tuomarien palkkioiden 

maksuun. Kaikki ohjeet perustuvat Suomen lakiin ja Verohallinnon 
ohjeisiin (linkit ohjeistuksessa). EL lisää ohjeistukseen 

kululomakkeen liitteeksi sekä maininnan toiminimen 
arvonlisävelvollisuuden alarajasta ja sen jälkeen se lähetetään 
paikalliskerhoille sekä tallennetaan arkistoon ladattavaksi. 
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 Syksylle 2016 aletaan suunnitella KIPA- koulutusta 
kilpailunjärjestäjille. Alustava päivämäärä tapahtumalle on 22.10. 
SIHY kannustaa paikalliskerhoja KIPAn käyttöön, vaikka siihen ei 

varsinaista velvoitetta olekaan. 
 

 Johtokunta keskusteli siitä, kuin muutamilla kisajärjestäjillä on ollut 
vaikeuksia saada kisoihin kansallisen tason tuomareita. Mietittiin, 

mitä tehdään, mikäli kansallisen tason tuomaria ei saada, voidaanko 
kisat järjestää pelkillä paikalliskerhotuomareilla. Todettiin, että 
mikäli joillekin annetaan poikkeuslupa, on sama kohtelu oltava 

kaikille. UV:ssa on keskusteltu aiheesta. Kyseinen ratkaisu ei olisi 
reilua muita kisajärjestäjiä eikä (toisiin 2-tason kisoihin) osallistuvia 

ratsukoita kohtaan.  Päätettiin jatkaa kansallisten tuomarien 
etsintää kyseessä oleviin kisoihin. 
 

 SM-kisojen järjestelyjen todettiin olevan hyvällä mallilla. 
Eläinlääkärinä toimii tänä vuonna Marika Nevala.  

 

 Johtokunta mietti PM- kisojen suhteen mahdollisuutta, että 
Suomeen tuotaisiin Tanskan malli; ratsastajille ilmoitetaan jo 
etukäteen kiinteä summa, joka sisältää kaikki heille tulevat 

kustannukset. Kisajärjestäjiltä ei ole tullut vielä kisakirjettä, joten 
kustannukset eivät ole vielä Sihylläkään tiedossa. Valmentajien 

kulut pyritään kustantamaan kokonaisuudessaan Sihyn varoin ja 
sponsoriyhteistyön kautta. 
 

 Sovittiin, että mikäli halutaan järjestää esim. iltakarsintakilpailut 
lähellä etukäteen sovittuja kisoja ottaa kisajärjestäjä yhteyttä 

ennalta kalenteriin laitettujen kisojen järjestäjiin ja varmistaa, että 
kisojen lisääminen ohjelmaan on heille ok. Järjestäjän olisi myös 
hyvä varmistaa tuomarien saatavuus ennen kisakutsun 

julkistamista. 
 

 
 Jalostusvaliokunnasta kerrottiin, että viime kokouksessa Hollannissa 

tehtiin päätös jonka mukaan kaikki rekisteröitävät hevoset pitäisi 
nimetä World Fengurissa olevan Approved names- ohjeistuksen 
mukaan vuoden 2016 alusta lähtien. Suomessa Hippos rekisteröi 

varsat ja toimittaa listan, josta hevoset siirretään World Fenguriin. 
Jalostusvaliokunnan ehdotus on, että ennen kuin Hippoksessa 

viedään rekisteröinti loppuun ja varsalle painetaan passi, nimet 
hyväksytetään World Fengurissa. Ehdotusta ei ole vielä käsitelty 
Hippoksen kanssa. JK tekee Islanninhevonen-lehteen jutun uusista 

nimeämisohjeista. 
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 Johtokunta päätti, että Sihy alkaa laskuttaa varsojen 
rekisteröinnistä World Fenguriin. Luvallisten varsojen rekisteröinnin 
hinta tullee olemaan nimellinen, mutta luvattomien orien 

jälkeläisten rekisteröinnin hinta tuntuvasti korkeampi. Harkinnassa 
perusmaksuksi (Hippos + World Fengur) 15 eur ja ”vahinkovarsan” 

maksuksi 800 eur. Päätettiin selvittää muiden Pohjoismaiden hinnat 
ennen päätöksen tekoa.  

 
 PR- valiokunnasta on johtokunnalle tiedotettu, että islanninhevosilla 

on 15 min esittäytyminen Horse Showssa, johon täytyy etukäteen 

suunnitella ja harjoitella ohjelma. 
 

 Feif Youth Cupiin on lähdössä kaksi kilpailijaa ja joukkueenjohtaja 
(Anki Väyrynen). Tähän nuorisovaliokunta on budjetoinut 500 eur 
matkarahaa. Kesän nuorisoleiri on täynnä ja isoset on haussa. Kulut 

eivät ole vielä täysin selvillä. Kannusta kaveria- kampanjalla on 
neljä sponsoria (à 150 eur).  

 
 Pohjoismaisessa pj-kokouksessa oli paikalla kolmen maan edustajat 

sekä kaksi Skype- yhteydellä. Pääosa ajasta meni 

perustamisasiakirjan laadintaan. Asiakirja pyritään saamaan 
allekirjoitettavaksi PM- kisoihin. Tanska toivoi, että yhdistystä ei 

rekisteröitäisi vaan se olisi vapaamuotoinen yhteistyöelin. Muiden 
maiden edustajat kannattivat rekisteröintiä, koska se mahdollistaa 
mm. tukien hakemisen. Säännöt tullaan hyväksyttämään FEIF:llä. 

PM-kisojen järjestäjä kävi esittelemässä kisajärjestelyjä kokouksen 
osanottajille ja kaikki näyttäisi olevan hyvällä mallilla. Norja on 

kysynyt, kannatetaanko yhtenäistä vai maakohtaista 
tuomaripalkkiota. Suomi kannattaa yhtenäistä palkkiota. Ann Winter 
on PM-kisojen päätuomari.  

 
 Teivossa on uusi toimitusjohtaja ja Minna Tihinen on menossa 

muutaman muun henkilön kanssa tapaamaan häntä ensi viikolla. 
Teivo voisi sopia PM- kisojen pitopaikaksi. Ypäjä sopisi paikaksi, 
mikäli Gaedingakeppniä ei kisoissa ole. 
 

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ti 24.5. klo 18-21 Glaesihrossissa 
Nurmijärvellä 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.41 

 


