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Tapaaminen aloitettiin esittelykierroksella ja yhdistyksen puheenjohtajan alustuksella. 

Käytiin läpi kilpailukalenteria ja tehtiin siihen joitakin korjauksia ja lisäyksiä. Kilpailukalenteri on 
laadittu paikalliskerhoilta saatujen tietojen mukaan. Muistutettiin, että jatkossakin tulevan vuoden 
kilpailut tulisi ilmoitta Sihylle elokuun loppuun mennessä, johtuen SRL:n asettamista aikatauluista 
kilpailukalenterin osalta. 

Kisakalenteriin on tulossa vielä jonkin verran kisoja ja muistutettiin, ettei niitä suunniteltaisi samaan 
ajankohtaan kalenterissa jo olevien tapahtumien kanssa.  

Kokouksen osanottajille kerrottiin passitoimikunnan aktivoitumisesta ja kehotettiin yhteydenpitoon 
heidänkin suuntaansa passilajien järjestämisen osalta. 

Nina Auvinen ohjeisti SIHYn uusien jäsensivujen toimintojen käyttämisessä. Sivuilta löytyy 
toimintoja sekä kerhon omaan yhteydenpitoon sekä keskinäiseen yhteydenpitoon SIHYn ja muiden 
paikalliskerhojen kanssa. Sivuilla on myös lomakkeitaja hakemuksia ym. paikalliskerhojen käyttöön 
sekä paikalliskerhojen yhteystiedot sekä linkit kerhojen sivuille. Neuvottiin tunnusten 
hankkimisessa ja pyydettiin paikalliskerhoja ilmoittamaan tietonsa sivuille päivitettäväksi. 

Keskusteltiin WR-kisojen tuomareista. WR kisojen viidestä tuomarista 3 on oltava wr- tuomareita. 
Suomessa on vain yksi wr-tuomari, joten kaksi tuomaria on hankittava ulkomailta. SIHY/ 
urheiluvaliokunta auttaa tarvittaessa tuomarien hankinnassa, yhteyttä voi ottaa esim. sähköpostitse 
urheiluvaliokunnan puheenjohtajaan. Esitettiin toive saada tuomarisivulle linkki ulkomaisten 
tuomareiden tietoihin FEIFin sivuilla. 

Puheenjohtaja esitteli tämänhetkisen tilanteen KIPAn osalta. Toiveissa on päästä käyttämään 
järjestelmää vuoden 2015 alussa, jolloin kisat voisi ilmoittaa suoraan KIPAan. Kipan kautta ei 
pääse julkaisemaan kisoja, vaan se hoidetaan jatkossakin SIHYn kautta. Maksut menevät jatkossa 
KIPAn kautta, mutta tiliytyvät SIHYn tilille. Pyritään saamaan Kipasta saatava tiedosto sellaiseen 
muotoon, että se on suoraan siirrettävissä Icetestiin. KIPAn käytöstä tullaan järjestämään 
koulutusta ennen sen käyttöönottoa. Koulutuspäivä lyödään lukkoon heti kun KIPAn käyttöönotto 
varmistuu. 

Puheenjohtaja esitteli kilpailujärjestelmäuudistusta. Tavoitteena on helpottaa kisojen järjestämistä 
ja yhtenäistää käytäntöjä. Asiasta tullaan järjestämään koulutusta myöhemmin. 

15.11. Ypäjällä tullaan järjestämään ruokintaluento. Samaan yhteyteen pyritään saamaan myös 
kavionhuoltoluento. 

Ohjeistettiin kaikkia paikalliskerhoja rekisteröitymään, koska paikalliskerho ei lain mukaan voi olla 
yhdistyksen (SIHY) jäsen jos sitä ei ole rekisteröity. Tämä on myös SRL:n vaatimus johtuen mm. 
vastuukysymyksistä onnettomuuden tapahtuessa. Sovittiin, että aikaa rekisteröitymiseen on 
vuoden 2014 loppuun saakka. 

Passitoimikunnan edustaja kertoi, että tarkoituksena on kouluttaa tuomareita sekä ratsastajia 
passilajeihin. Selvitellään passikoppien rakennuttamisen hintaa, että koppilähtöjä saataisiin 
järjestettyä useammissa kisoissa. Selvitetään koppien rakenne- ja kokovaatimukset 
tarjouspyyntöjä varten. 

Kisajärjestäjiltä saatiin tieto, että Icetestin Gaedingageppni-osa ei ole toiminut, luvattiin selvittää 
asiaa. 



SIHY esitti toiveen ensiapukurssien järjestämisestä. Yhdelläkään paikalliskerholla ei ole sellaista 
suunnitteilla. Arja Parikkaa suositeltiin kursseja järjestämään, on erikoistunut hevosalan 
ensiapukoulutukseen. 

Käytiin läpi lisenssikurssien järjestäminen. Jos ei löydy vetäjää, koulutusvaliokunnalta voi pyytää 
apua. SIHY toivoo lisenssikurssien järjestämistä. 

SIHY toivoo paikallisten tallien aktivointia paikalliskerhojen kautta, jotta saataisiin kaikki 
satunnaisetkin ratsastajat jäseniksi paikalliskerhoon ja SIHYyn. Islanninhevosesite ollaan 
uusimassa, sitä kannattaa jakaa talleilla. Paikalliskerho mainostaa tallia, talli mainostaa 
paikalliskerhoa. Paikalliskerho pystyy hyödyntämään tallin tiloja kursseihin.  

Ehdotettiin Jalkurille paikalliskerhokisojen järjestämistä myös vuonna 2015. 

Muistutettiin kaikkien paikalliskerhotapahtumien, muidenkin kuin kisojen, ilmoittamisesta 
tapahtumakalenteriin SIHYn sivuilla. 

Kerhoille pyritään saamaan uusin versio FIPOn säännöistä suomenkielisenä versiona 
mahdollisimman pian. Käännös on jo tehty, mutta on tuomareilla kommentoitavana. 

Joissain ilmoittautumislomakkeissa on ollut ongelmia, Nina lupasi tarkistaa asian. Kaikissa SIHYn 
nettiin liittyvissä asioissa kehotetaan olemaan suoraan yhteydessä Ninaan sähköpostilla 
sihy@islanninhevonen.net.  

SM-kisat ovat heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Paikalliskerhoja kannustettiin 
osallistumaan vapaaehtoistöihin kisojen järjestelyissä ja kisojen aikana. 

SIHY esitti toiveen, että paikalliskerhot jakavat tietoa myös tulevista MM-kisoista jäsenilleen.  

Kerhoilla on mahdollisuus saada SIHYn kautta sponsorilippuja Icelandairilta tuomarien maahan 
lennättämistä varten. 

 


