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Toimintasuunnitelma 

 

 
Suomen Islanninhevosyhdistys (SIHY) on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka 

ensisijainen tarkoitus on edistää islanninhevosharrastusta ja -ratsastusurheilua. SIHY järjestää muun 

muassa islanninhevosten suomenmestaruuskilpailut, jalostusnäyttelyitä, lasten- ja nuorten leirit sekä 

islanninhevostuomari- ja -ohjaajakoulutusta. SIHY:n paikalliskerhot järjestävät kilpailuja, kursseja ja muita 

tapahtumia. Eri osa-alueiden asioista vastaavat SIHY:n valiokunnat. Vuonna 2021 Suomen 

Islanninhevosyhdistys panostaa erityisesti askellajiratsastuksen tietoisuuden ja tunnettavuuden 

lisäämiseen. Koulutetaan uusia ohjaajia ja kannustetaan talleja hakemaan SIHY- luokitusta, sekä 

tiivistetään yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa.   

 

SIHY:n jäsenet ovat todella tärkeä osa toimintaa ja ilman jäseniä SIHY:n toiminta ei olisi mahdollista. 

Jäsenetuna jäsenet saavat kotiin kannettuna laadukkaasti toimitetun Islanninhevonen-lehden neljä  

(4) kertaa vuodessa. Jalostustietojärjestelmä World Fengurin lukuoikeuden ja käyttöoikeuden SIHY:n 

ovaalirataan.  
 

Tulevaisuuden tavoitteena on viimeistellä kansainväliset vaatimukset täyttävät islanninhevosten 

kilparadat (250- ja 300-metriset ovaaliradat ja 250-metrinen passisuora) valitun yhteistyökumppanin 

kanssa. Ratojen myötä Suomi nousee kansainväliselle tasolle islanninhevosurheilussa. Hankkeen 

tavoitteena on mahdollistaa tulevaisuudessakin monipuolinen ja vakiintunut islanninhevosten kilpailu- 

ja harrastustoiminta. 

 

Ensi vuonna katseet kääntyvät jo vuoden 2022 PM-kilpailuihin. Suomi järjestää vuoden 2022 

islanninhevosten PM-kilpailut. Kilpailut ovat merkittävät koko Suomen islanninhevosihmisille. PM-kilpailut 

tulevat olemaan hieno ponnistus SIHY:lle ja yhteistyökumppaneille. On hienoa saada PM-kisat 

Suomeen SIHY:n 40-vuotis syntymäpäivien kunniaksi. Nämäkin kisat tehdään #yhdessä.   

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SIHY Puheenjohtaja  

Johanna Niemi, puheenjohtaja@islanninhevonen.net 
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TOIMINTASUUNNITELMAT VALIOKUNNITTAIN 
 

 

URHEILUVALIOKUNTA 

 

Yleiset tavoitteet 

• askellajiratsastuksesta (GK ja Sport) tietoisuuden ja tunnettavuuden lisääminen 

o Hevosmessut 

o Vermo Viidellä vaihteella 

o Helsinki International Horse Show (HIHS) 

o erilaiset yleisötapahtumat 

• yhteistyön tiivistäminen paikalliskerhojen kanssa 

• yhteistyön tiivistäminen SIHY:n muiden valiokuntien kanssa 

• lasten ja nuorten aktivoiminen paikalliskerhotasolla 

• kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen muiden pohjoismaiden kanssa 

• yhteistyön lisääminen muiden lajien kanssa 

Koulutukset ja seminaarit 

• liittovalmennuksien toteuttaminen 

o 5 valmennuskertaa molemmilla alueilla 

• tuomarikoulutuksen toteuttaminen 

o uusien tuomarien saaminen tuomarisaatavuuden varmistamiseksi 

• FEIF:n delegaatti- ja urheilukokouksissa mukana oleminen 

• SRL:n Urheilufoorumiin ja lajiseminaariin osallistuminen 

Kilpailutoiminta 

• kilpailutoiminnan tavoitteiden saavuttaminen 

• kilpailijamäärän kasvattaminen uusilla ja palaavilla kilpailijoilla 

• WR- ja kansallisten kilpailujen pitäminen Suomessa 

• GK-kilpailuiden järjestäminen / kilpailujen kehittäminen 

• Passikilpailujen lisääminen / kilpailujen kehittäminen 

• osallistutaan mahdolliseen SIHY:n rataprojektiin 
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9.1. Kilpailutoiminta 

Kilpailutavoite Seniorit Nuoret Juniorit 

MM-kilpailut 5-7 ratsukkoa 

finaalipaikkoja 

sijoituksia 

henkilökohtainen mitali 

3-5 ratsukkoa 

sijoituksia 

henkilökohtainen mitali  

 

Kansainvälinen Maajoukkueratsukoiden 

omatoiminen 

kilpailumatka johonkin 

pohjoismaahan 

 

Maajoukkuerinkiläisten 

omatoiminen 

kilpailumatka johonkin 

pohjoismaahan 

 

 

Maajoukkueratsukoiden 

omatoiminen 

kilpailumatka johonkin 

pohjoismaahan 

 

Maajoukkuerinkiläisten 

omatoiminen 

kilpailumatka johonkin 

pohjoismaahan  

Maajoukkuerinkiläisten 

omatoiminen 

kilpailumatka johonkin 

pohjoismaahan  

Kansallinen Suomenmestaruuskilpailut 

ja vähintään 3 muuta 

kansallisen tason / WR 

kilpailua 

 

Suomenmestaruuskilpailut 

ja vähintään 3 muuta 

kansallisen tason / WR 

kilpailua 

 

Suomenmestaruuskilpailut 

ja vähintään 3 muuta 

kansallisen tason / WR 

kilpailua 

 

Alue Aluekilpailuja 21 kpl 

 

Aluekilpailuja 21 kpl  Aluekilpailuja 21 kpl  

Seura Seurakilpailuja 17 kpl  Seurakilpailuja 17 kpl Seurakilpailuja 17 kpl 

Muu 1-2 kpl 

Gæðingakeppnejä 

 

1-2 kpl 

Gæðingakeppnejä  

1-2 kpl 

Gæðingakeppnejä  

 
Vuoden 2021 kilpailut, muutokset ovat mahdollisia: 

3.1. Hestbakki   seura- ja aluekilpailut  Lohja 

7.2. Hestbakki   seura- ja aluekilpailut Lohja 

7.3. Jálkurin talvikisat  aluekilpailut   Orimattila 

3.4. Snettans kevätkisat  seura- ja aluekilpailut  Inkoo 

4.4. Hestbakki   seura- ja aluekilpailut  Lohja 

15.4. Drómin iltakisat 1  aluekilpailut   Nurmijärvi 

24.4. Jálkurin Wappukisat  kansalliset kilpailut  Orimattila 

2.5. Hestbakki   seura- ja aluekilpailut  Lohja 

5.5. Snettans iltakisat 1 seura- ja aluekilpailut  Inkoo 

15.5. Nattfarin kevätkilpailut  seura- ja aluekilpailut  Pieksämäki 

22.5. Snöggur   WR-kilpailut   Ypäjä 

27.5. Drómin iltakisat 2  aluekilpailut   Nurmijärvi 

29.5. Passikilpailut  näyttelyn yhteydessä  riippuu näyttelyn sijainnista pidetäänkö 
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2.6. Snettans iltakisat 2  seura- ja aluekilpailut Inkoo 

6.6. Heppnin kesäkilpailut  seura- ja aluekilpailut  Eurajoki 

12.6. Kolmen kerhon  WR-kilpailut 

13.6. Hestbakki  seura- ja aluekilpailut  Lohja 

19.-20.6. Drómi kesäkisat  kansalliset finaalein  Nurmijärvi 

1.-4.7. SM-kilpailut 
7.7. Snettanssin iltakisat 3  seura- ja aluekilpailut  Inkoo 

1.8. Hestbakki  seura- ja aluekilpailut  Lohja 

1.-8.8. MM-kilpailut, Tanska 
21.8. Snettanssin elokisat  seura- ja aluekilpailut Inkoo 

28.8. Jálkurin elokisat  aluekilpailut, GK? Orimattila 

4.9. Nattfarin syyskilpailut seura- ja aluekilpailut  Pieksämäki 

5.9. Hestbakki   seura- ja aluekilpailut  Lohja 

11.9. Drómin syyskilpailut  seura- ja aluekilpailut +  Nurmijärvi 

kerhojen väliset mestaruudet 

19.9. Heppnin syyskilpailut  seura- ja aluekilpailut  Eurajoki 
 

MAAJOUKKUE JA MAAJOUKKUERINKI 

Maajoukkuerinki 

Askellajiratsastuksen maajoukkuerinkiin on tavoitteena saada 20 jäsentä, joilla on tähtäimenä 

osallistuminen vuoden 2021 MM-kilpailuihin tai 2022 PM-kilpailuihin. 

Maajoukkueringille järjestetään tapaamisia 

• kuntotesti syksyllä 

• tapaaminen keväällä 

Maajoukkueen sponsorisopimuksia jatketaan ja luodaan uusia kumppanuuksia, joista 

maajoukkuerinkiläiset voivat hyötyä saamalla kumppaniyrityksen tuotteista/palveluista alennusta.  

 

Maajoukkue 

2021 MM-kilpailuihin lähetetään mahdollisimman hyvä joukkue ratsukoiden kilpailutulosten mukaisesti 

ja SIHY:n kokonaisbudjetin sallimissa rajoissa. 

 

MM-kisojen suurin mahdollinen joukkue kokoonpano: 

7 senioria 

5 nuorta 

MM-kilpailuissa tavoitteena on saada sijoituksia, finaalipaikkoja ja vähintään yksi mitali. 

 

Edustus 

Maajoukkueen jäsenet osallistuvat SIHY:n kanssa yhteistyössä messuille ja tapahtumiin edustaen 

maajoukkuetta: 

• Horse Fair 

• Tampereen Hevoset -messut 

• Helsinki International Horse Show (HIHS) 

• Viidellä vaihteella Vermossa (mikäli tapahtuma järjestetään jatkossa) 

Edustaminen voi tapahtua joko osallistumalla hevosen kanssa tapahtumassa järjestettävään 

toimintaan (näytös, klinikka jne) tai ilman hevosta SIHY:n ständillä esittelemässä askellajiratsastuksen 

kansainvälistä kilpaurheilua. Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi maajoukkueen jäsenet edustavat 

maajoukkuetta myös muissa vuoden aikana olevissa tapahtumissa erikseen sovittuna. Jokaisen 

maajoukkueen jäsenen odotetaan osallistuvan vähintään yhteen edustustilaisuuteen kautensa 

aikana. 
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Toimintasuunnitelma, tuomarit 2021 

Otamme huomioon, että korona voi vaikuttaa suunnitelmiin ja niiden muutoksiin. 

 

• Kevään tuomariseminaari, ulkomaalaisen tuomarin johdolla. Jos korona tilanne sallii, 

toteutetaan seminaari paikan päällä, jos ei niin sitten esim. Teamsin välityksellä. 

Kaksiosainen seminaari, osa päivästä avoinna myös ulkopuolisille (ratsastajat, valmentajat ja 

muut kiinnostuneet) ja osa vain tuomareille.  

• Tuomarikoulutus 1. Jos saadaan ryhmä kasaan, niin aloitetaan uusi koulutus. 

• Tuomarikoulutus 2. Jos saadaan ryhmä kasaan. 

• Tuomarikoe kesälle 2021. Järjestetään, mikäli osallistuja saadaan tarpeeksi. Sekä paikalliskerho 

että kansallinen. 

• Kotimaisten tuomareiden kesken Teamsin välityksellä ”arvosteluhetket”, eli yhteinen hetki (n. 

tunnin kestävä), jossa katsotaan tietty video ja sen jälkeen keskustellaan ja arvioidaan yhdessä. 

Hetkiä pidetään eri teemoilla, esim. passi, löysin ohjin töltti. 

• Vuodenvaihteen tuomariseminaari, kotimaisten FEIF -tuomareiden alustus seminaarille. 

Budjettiin on lisätty taloudellisia resursseja koulutusten osalta. Perustuen muun muassa tänä vuonna 

käytyyn keskusteluun tuomareiden pisteiden erosta. Haluamme tarjota tuomareille koulutusta. 

Halutaan järjestää laadukas seminaari keväällä, ulkomaalaisen tuomarin johdolla. Alustavaa 

keskustelua on käyty Rune Svendsenin kanssa. Seminaarista halutaan kaksiosainen, eli osa 

seminaarista on myös ulkopuolisille. Tämä tuo meille myös tuloja. 

 

 

SIHY / Urheiluvaliokunta 

Puheenjohtaja Tiina Savolainen, urheilu@islanninhevonen.net 
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KOULUTUSVALIOKUNTA 

Päätavoitteet: 

SIHY:n koulutusvaliokunnan ensisijainen tehtävä on ohjaajien kouluttaminen ja heidän ammattitaitonsa 

ylläpitäminen. Koulutusvaliokunnan tavoitteena on myös yhteistyötahojen kannustaminen 

lisenssikurssien järjestämiseen. Vuonna 2019 käynnistettiin kurssimuotoinen FEIF-ohjaajakoulutus, 

oppilaitosreitin rinnalle. Vuonna 2020 koulutuksia ei voitu pandemian takia toteuttaa, mutta ne ovat 

suunnitelmassa vuodelle 2021, mikäli tilanne sallii. 

 

Vuosihuollot: 

• pyritään järjestämään ohjaajien vuosihuolto kotimaisin voimin heti kun tilanne sallii 

• valmistaudutaan tarvittaessa järjestämään virtuaalinen vuosihuolto ja mahdollisuuksien 

mukaan myös verkkoluentoja/-koulutuksia. 

 

Koulutukset: 

• Oppilaitosreittiin sisältyvä Ohjaaja 2 -kurssi järjestetään 2021, mikäli tilanne sallii 

• Ruotsin mallin mukaiset FEIF-ohjaajakoulutukset (valmistava ja kaksi varsinaista 

ohjaajakoulutusta sekä loppukokeet, yht. 15 päivää) järjestetään, mikäli tilanne sallii. 

 

Lisenssikurssit: 

• Lisenssikursseja järjestetään ympäri vuoden / Suomen. 

• Paikalliskerhoja ja talleja kannustetaan aktivoitumaan lisenssikurssien järjestämisessä vuonna 

2021. 

 

Talliluokitukset 

• Vuonna 2020 SIHY:n jäsentalleja oli kahdeksan. 

• Vuonna 2021 kannustetaan jäsentallikriteerit täyttäviä talleja hakemaan luokitusta tarjoamalla 

hyvää näkyvyyttä luokitetuille talleille (jäsenlehdessä, yhdistyksen internetsivuilla, sosiaalisessa 

mediassa sekä mahdollisissa tapahtumissa). 

 

Kokoukset: 

• Koulutusvaliokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja pitää aktiivisesti yhteyttä sähköisesti. 

 

Talous: 

• Ohjaajien vuosihuoltojen tavoite on jäädä hieman plussalle. Lisenssikurssit tuottavat lisenssituloja 

ympäri vuoden. Vuosihuoltojen ja lisenssikurssien tuotoilla tuetaan ohjaajakoulutuksia. 

 

 

SIHY / Koulutusvaliokunta 

Puheenjohtaja Kati Susi, koulutus@islanninhevonen.net 
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PR-VALIOKUNTA 

 

Päätavoitteet:  

        • Jäsenhankinta   

        • Yhteistyökumppanien hankinta   

        • Jäsentoiminnan ja paikalliskerhoyhteistyön kehittäminen   

        • Verkkosivujen kehittäminen   

        • Medianäkyvyyden parantaminen ja paremman hyödyntämisen edistäminen   

PR-valiokunta pyrkii omalta osaltaan edelleen kehittämään jäsen- ja 

paikalliskerhoyhteistyötoimintaa sekä kehittämään uusia yhteistyömuotoja mahdollisesti myös 

kaupallisten yhteistyökumppanien kanssa.  

Islanninhevosten näkyvyyttä tullaan nostamaan osallistumalla hevosalan suurimpiin tapahtumiin:  

• Helsinki Horse Fair  

• Tampereen Hevoset -messut 

• Viidellä vaihteella Vermossa -tapahtuma yhdessä paikalliskerhojen kanssa (mikäli 

järjesteteään) 

• Helsinki International Horse Show (HIHS) 

SIHY:n markkinointia ja tiedottamista kehitetään suunnittelemalla markkinointisuunnitelma ja 

aikatauluttamalla entistä paremmin ja yleistä viestintää. Lisäksi yleistä tietoisuutta lajista pyritään 

lisäämään osallistumalla muiden lajien suurtapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.   

 

TOIMINTA 

Tapahtumat  

Suurin yksittäinen SIHY:n järjestämä kilpailutapahtuma, jossa PR-valiokunta on mukana, on SM-

kilpailut. Valiokunnan tehtävänä suomenmestaruuskilpailuissa on olla mukana seuraavasti: SIHY:n 

tuotemyynti, valokuvauksen sekä mediasuhteiden järjestely, yhteistyökumppanuussuhteiden 

hoitaminen ja tiedottaminen. Kilpailujen markkinoinnista vastaa markkinointitiimi yhdessä SM-

organisaation kanssa ja tiedotuksesta vastaa SM-kilpailuiden tiedottaja. PR-valiokunta on 

mukana myös PM22 tapahtuman valmisteluissa ja markkinoinnissa jo vuoden 2021 aikana. 

 

Pienemmät kilpailut ja WR-kilpailut huomioidaan myös SIHY:n osalta ja SIHY osallistuu osaan 

tapahtumista. SIHY:n viestinnässä tapahtumia mainostetaan aktiivisesti etukäteen, tapahtuman 

aikana sekä jälkikäteen.   

Vuonna 2021 osallistutaan Helsinki Horse Fair:n, SIHY:n ständillä Tampereen Hevoset -messuille 

sekä HIHS:n. Lisäksi PR on mukana myös Viidellä vaihteella Vermossa -tapahtumassa tai 

vastaavissa kilpailuissa mikäli sellaisia järjestetään. Kaikkiin tapahtumiin osallistutaan mm. 

koronarajoitusten puitteissa.  

 

Tuotemyynti, SihyShop  

Pyritään kasvattamaan tuotemyynnin osuutta, myydä olemassa olevaa varastoa ja miettiä 

mahdollisen uuden myyntituotteen hankintaa. Tuotteita myydään SihyShopissa 

(www.sihyshop.net) sekä tapahtumissa. Vuodelle 2019 tulleita tuotteita ovat mm. SIHY 

huppari, SIHY-kevyttoppatakki ja Support team T-paidat, ja mm. näiden myyntiä jatketaan 

2021, koska varastoa on vielä reilusti.   
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Jäsenyys ja jäsenlehti  

Valiokunta tekee tiivistä yhteistyötä jäsenlehden toimituskunnan kanssa ja pyrkii jäsenhankinnan avulla 

kasvattamaan lehden lukijoita sekä avustamaan lehden mainosmyynnissä. PR-valiokunta pyrkii 

hankkimaan uusia jäsenetuja yhteistyö yhteistyökumppanuushankinnan yhteydessä ja mm. jäsentallien 

kanssa yhdessä. 

 

Julkaisutoiminta  

Tiedotetaan aktiivisesti Islanninhevonen-lehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa 

mediassa. Jatketaan toimivamman yhteistyön kehittämistä sekä SRL:n että paikallis- ja 

urheilumedioiden kanssa. Ylläpidetään kansainvälisesti menestyneiden ratsukoiden näkyvyyttä 

SRL:n kanavissa.    

 

Verkkosivut ja some  

Verkkosivujen kehitystyötä jatketaan edelleen 2021 ja Sporttisaitin uudistuksen soveltuvuutta 

SIHY:n tarpeisiin tutkitaan edelleen. Verkkosivujen sisältöä tarkistetaan jokaisen valiokunnan 

toimesta ja sivujen käytettävyyttä lisätään poistamalla vanhoja tietoja, toimimattomia linkkejä ja 

turhia alasivuja.  

 

SIHY:llä on käytössään kaksi pääasiallista sosiaalisen median kanavaa; Instagram ja Facebook. 

Seuraajien määrää pyritään vuonna 2021 nostamaan aktiivisen päivittämisen sekä sosiaalisen 

median kampanjoiden avulla. Lisäksi ilmoilla on ollut ajatus siitä, olisiko SIHY:n jäsenille syytä olla 

oma virallinen, suljettu FB ryhmä.  

 

SIHY:n somekanavien aktiivisuutta pyritään lisäämään aktivoimalla valiokuntia päivittämään 

omia uutisiaan ja järjestämällä erilaisia takeover -kampanjoita.  

 

Nostetaan SIHY:n tagejä (#sihy, #islanninhevosyhdistys ja #islanninhevonen) esiin. Huomioidaan 

myös mahdollisten yhteistyökumppaneiden tagit postauksissa.  

 

Yhteistyökumppaneiden hankinta  

Valiokunnan yhtenä tavoitteena on hankkia SIHY:n toimintaa tukevia uusia 

yhteistyökumppaneita ja myydä mainospaikkoja mm. yhdistyksen nettisivuille ja mahdollisesti 

lehden kanssa yhteistyössä lehteen. Tavoite on pitkäaikaisissa kumppanuuksissa. 

Kumppanihankinnassa otetaan huomioon myös tulevat PM-kilpailut Suomessa, jotka järjestetään 

vuonna 2022. Yhteistyöjärjestelmää kehitetään yhteistyössä valiokuntien ja kilpailujärjestäjien 

kanssa.  

 

Muuta  

Etsitään aktiivista toimijaa mukaan PR-valiokuntaan etenkin materiaalinen taittamista ajatellen 

ja mainosten tekoa varten, sekä haetaan henkilöitä tapahtumien järjestämiseen.  

 

Etsitään mukaan toimintaan aktiivisia ja sitoutuneita yhteistyökumppaneiden kontaktoijia 

maksamalla laskutusperiaatteella 10 % palkkio yhteistyökumppanin hankinnassa onnistuvalle 

henkilölle.  

 

 

SIHY/PR-valiokunta  

Puheenjohtaja Saara Suutarla, pr@islanninhevonen.net 

 

mailto:pr@islanninhevonen.net
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JALOSTUSVALIOKUNTA 

 

Tulevana toimintakautena jalostusvaliokunta jatkaa jalostusasioiden tiedotusta ja koulutustoimintaa, 

sekä kehittämistä.  

 

Pääpiirteitä kaudelle 2021: 

• Jalostusaiheiset artikkelit SIHY:n jäsenlehdessä 

• Jalostuspäivä 

• Näyttelykurssi 

• Kevään jalostusnäyttely kaikille hevosille 

 
Tapahtumien ja kurssien järjestämisen osalta seurataan koronatilannetta ja suunnitelmia tarvittaessa 

muutetaan, mikäli esimerkiksi kokoontumisrajoitukset niin vaativat. 

 

Kokoukset 

Vuoden alussa järjestetään suunnittelukokous vuodelle 2021. Toimintakauden aikana järjestetään 

valiokunnan kokouksia tarpeen mukaan. Muutoin valiokunta pitää yhteyttä sähköpostin ja 

somekanavan kautta. 

 

Talous 

Vaikka suunnitelmat eivät täysin toteutuneetkaan koronatilanteen takia, valiokunnan taloustilanne on 

melko hyvä vuoden 2020 jälkeen. Tarkoitus on jatkaa samalla linjalla. 

 

Oleellisimmat vuosittaiset tulot valiokunnalle kertyvät: 

• SIHY:n orisivuista 

• Omistajanvaihdospalveluista World Fengurissa 

• Tapahtumista ja kursseista 

 
TOIMINTA 

Koulutukset 

Jalostuksen peruskurssia markkinoidaan talleille/paikalliskerhoille. Kysyntään kurssille olisi.  

Vuodelta 2020 peruuntuneen näyttelykurssin järjestämistä kartoitetaan vuodelle 2021.  

 

Tiedotus ja julkaisutoiminta 

Pyrimme tuottamaan jokaiseen SIHY:n jäsenlehteen jalostusaiheisen artikkelin kauden 2021 aikana.  

Jalostusasioiden tiedotusta sosiaalisessa mediassa ja SIHY:n omilla kotisivuilla pyritään aktivoimaan. 

Ylläpidetään jo kolmatta vuotta Facebookissa Islanninhevosvarsat 20xx-ryhmää, jossa omistajat voivat 

julkaista varsojen syntymäilmoituksia ja muita kuulumisia sekä keskustella/kysyä halutessaan varsoista. 

 

Tapahtumat 

Jalostusnäyttelyt 

Islanninhevosten jalostusnäyttelyt järjestetään toukokuussa 29.-30.5.2021 ja mahdollinen kesänäyttely 

heinä-elokuussa. Toukokuun näyttely on kansainvälinen ja tarjoaa kokonaisarvostelun ja varsanäyttely. 

Kesän näyttely tulee olemaan varsanäyttely, jonka järjestämispaikka on toistaiseksi avoin.  

Jalostuspäivä 

Perinteisesti joka toinen vuosi järjestetty jalostuspäivä järjestetään huhtikuussa. Tarkemmat suunnitelmat 

ovat vielä toistaiseksi avoimena. 

 

SIHY/Jalostusvaliokunta Puheenjohtaja Marika Moring, jalostus@islanninhevonen.net  
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Suomen Islanninhevosyhdistys          The Finnish Icelandic Horse Association          Finlands Islandshästförening 

 

www.islanninhevonen.net 

NUORISOVALIOKUNTA 

 

Nuorisovaliokunta (NV) toimii Suomen Islanninhevosyhdistys ry: n (SIHY) johtokunnan alaisena 

valiokuntana vastaten SIHY:n nuorisotoiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä. NV:n päätavoitteena 

on kannustaa ja innostaa lapsia sekä nuoria monipuolisesti islanninhevosharrastuksessa. 

Nuorisovaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja valiokuntaan kutsutuista jäsenistä. NV:n kokouksia 

pidetään tarvittaessa Skypen kautta ja FB-sivuilla käydään jatkuvasti keskustelua. 

 

Talous 

• Varoja saadaan SRL:n ja SIHY:n jäsenmaksuista. 

• Lisäksi varoja toimintaan hankitaan jatkamalla Ullmax- myyntiä netissä sekä SM-kisoissa ja 

paikalliskerhojen välityksellä.  

• Kannusta Kaveria-kampanjaa jatketaan ja etsitään yhteistyökumppaneita siihen 

mahdollisuuksien mukaan vuoden mittaan.  

• Vuoden maskottiori –kampanjaa jatketaan myös, orista saadulla astutusmaksun suuruisella 

maksulla on oria mainostettu NV:n sivulla, FB:ssa ja Kannusta Kaverissa. 

• Myyntituote, jota myydään SihyShopissa sekä tapahtumissa. 

 

TOIMINTA 

Nuorisovaliokunta pyrkii aktivoimaan paikalliskerhoja järjestämään lapsille ja nuorille sopivaa toimintaa.  

• Syyskuusta maaliskuuhun pidettävät Nuorten päivät järjestää paikalliskerhot ja SIHY:n 

jäsentallit 

• Lasten leiri 9-15 v 

• SM-kilpailuissa Nuorisovaliokunnan teltta, jossa tuotteiden myyntiä ja kilpailu sekä lapsille  

ja nuorille toimintaa. 

• FEIF Youth Camp Suomessa 17.-22.7.2021 Ypäjällä 

• FEIF Youth Leader -koulutus 

 

Tiedottaminen 

• Tiedotamme tapahtumista, tarjouspyynnöistä jne. valiokunnan nettisivuilla sekä FB:ssa 

Nuoret tölttääjät -sivulla sekä SIHY:n ja paikalliskerhojen FB-sivulla sekä Islanninhevonen-

lehdessä. 

• Leiriläisille lähetetään sähköpostia. 

• Valiokunnan esitettä jaetaan erilaisissa tilaisuuksissa. 

 

Jäsenhankinta 

• Nuorten päivät ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on saada lisää 

jäseniä.  

 

 

 

SIHY/Nuorisovaliokunta 

Puheenjohtaja Sirpa Brumpton, nuoriso@islanninhevonen.net 
 
 


