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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  23.11.2021 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Sini 

Mätäsniemi ja (SM, nuorisovaliokunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Johanna Korpi (JK, 
jalostusvaliokunta), Johanna Veijanen (JV, koulutusvaliokunta), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Kati 
Susi (KS, varajäsen), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri), Pipsa Wagner (jäsen), Maija Kipinoinen (MK, 
rahastonhoitaja) 

Poissa  Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Johanna Niemi (JN, jäsen), 
Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Hanna Matilainen (HM lehti), Marika Moring (MM, 
jalostusvaliokunta) 

 
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 14/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Urheiluvaliokunta 
- MJ: Charlotte Cook – Hevosen fyysinen kunto, peruuntunut 
- Liittovalmennus:  

• palautelomake hyväksyntää vaille valmis. Tarkistetaan/hyväksytään johtis ja uv to 18.11. 
mennessä Palautelomake - Suomen Islanninhevosyhdistys ry (islanninhevonen.net)   

• Liittovalmennuksen valintakriteerit, sisältö, strategia, tavoitteet. SB laittanut johtis FB nykyiset 
tiedot sekä selventänyt nykyistä ideologiaa.  

• Käytiin keskustelua liittovalmennuksen tilanteesta ja todettiin, että kootaan työryhmä 
käymään liittovalmennuksen sisältöä ja tavoitteita läpi. SU laittaa kyselyn johtis fb, että ketkä 
olisivat kiinnostuneita.  

- SM22:  

• työryhmä, kisajohtaja: ei ole tullut lomakkeelle vapaaehtoisia. Nyt täytyy alkaa kyselemään 
henkilökohtaisesti ja tehdä oma julkaisu, jolla haetaan kisajohtajaa.  

• keskustelua SM-kilpailuiden sisällöstä, esim. että GK ei olisi samaan aikaan ja miten SIHY 40 v 
näkyy kisoissa 

• tarjouspyyntö Ypäjältä pyydetty, mutta siellä ensi vuoden hinnasto vasta työnalla 

• Ypäjän passiradan kunnostustyö on tehty vain keväällä 2021, ei sen jälkeen. HO:lla on 
suunnitelmissa huoltaa ravirataa tästä lähtien vuosittain, että pohja pysyisi tiukkana, eikä 
notkoja tullut 

- HUJO:  

• Jutta Koivula/SRL vastaus: ”Hei, vastaan tähän nyt vain sinulle näin nopeasti, HUJO:lla ei ole 
ollut kokouksia 22.7. jälkeen. Uusi HUJO aloittaa vuodenvaihteen jälkeen ja sen kokoonpano 
täytyy miettiä uudelleen moneltakin osin.” 

- PM22: 

• Project Leader -sopimus, kts. 6§ Talous kohta 5.3. 

• NC säännöt, kommentit PM Leaders, SIHY johtokunta ja uv 14.11. mennessä Driven versioon 

• NIHC kokous, SU pyytää koolle joulukuun alkuun, asioina mm. PM-kisat ja -säännöt, SIHY 
osallistujat SU, TN, PR sekä PM-tiimin Sport ja GK Leaderit 

• Leaders kokous su 21.11. 

https://www.islanninhevonen.net/urheilu/liittovalmennus-entinen-aluevalm/palautelomake/
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• lippumyynti aktivoituu joulukuuksi ja nettisivut aukeavat myöskin joulukuussa 

• 15.1.2022 Leaders & Chiefs kokous HKI:ssä, SIHY johtis tervetullut kokoukseen 
- Ehdotus tulospalveluohjelman käyttöönotosta: 

• Icetest NG ja Sport Fengur selvitetty. UV:n ehdotus, että käyttöön otettaisiin Icetest NG. 

• Johtokunta kannattaa UV:n ehdotusta, että otetaan käyttöön Icetest NG. Selvitetään vielä 
maksupolitiikka SRL:n kanssa, että miten KIPA kilpailulupamaksuja voisi kenties jyvittää tähän 
kustannukseen. Paikalliskerhoille tullaan järjestämään käyttökoulutuksia ja tavoite on, että 
Icetest NG on käytössä kaikissa WR-kisoissa 2022 

- SRL: 

• PM-kilpailut Kipassa, pidetäänkö siellä näkyvillä. Halutaan, että PM-kisat näkyvät Kipassa 

• PM-tuki, PR - JK puhelinpalaverista on pyyntö lähetetty, odotetaan aikaa 

• tulospalveluohjelman kustannusten jakaminen 

• lajisäännöt kaipaavat edelleen korjaamista 

• pitää sopia kunnon palaveriaika, että voidaan katsoa kaikki lajimme asiat kerralla läpi 
- Tuomarikoulutus ja -koe 

• asian selvityksestä on lähetetty pyyntö tuomariryhmälle 
- ryhmäluokat SM-kilpailuihin 

• uv on valmistellut edellisen johtokunnan kokouksen keskustelun pohjalta ehdotuksen uusista 
SM-kilpailulajeista sekä niiden pisterajoista. UV:n ehdotus perustuu hevosen hyvinvointiin ja 
lajimme imagon nostattamiseen: 
V1 ja T1 – S 5.6 (5.4), N 5.4, (5.1), J 4.7 (4.6) 
T2 – S 5.6 (5.1), N 5.0 (4.6), J 4.4 (4.3) 
F1 – S 5.1, N 4.6, J 4.3 (ei muutosta) 
T8 ja V5 – S 5.4, N 5.1, J 4.6 (vuoden 2021 yksilöluokkien rajat) 

• käytiin keskustelua ja yleisesti kannatettiin ryhmäluokkien tuontia WR-tason kilpailuihin, 
keskustelussa esitettiin mielipiteitä, että pisterajat ovat ehkä hieman korkeat. Pisterajat ovat 
uv:n tuomarijäsenten mielestä juuri oikealla tasolla näin. Lisäksi tuli näkökulma, että T8 ja V5 
ei ole WR-luokkia, toisin kuin vaativat ryhmäluokat F2, T4, T3 ja V2.  

• Äänestys luokista: Kyllä PW, JV, JK, MK, KS, LK, SM, TN, SU. ei PR (ehdotti myös vaativia 
ryhmäluokkia) 

• Äänestys ryhmäluokkien pisterajoista: kyllä JV, JK, MK, KS, LK, SM, TN, SU. ei PW, PR. 

• Äänestys yksilöluokkien pisterajoista: kyllä JK, JV, MK, KS, LK, SM, TN, SU. ei PR. 
 
Tässä kohtaa kokousta todettiin, että järjestetään uusi kokous ti 23.11. klo 20, jolloin käsitellään kohdat 6§ - 12§. 
 
6§ Talous 

5.1. Taloustilanne 

• SIHY tili 18 811,82 € 

• Baanatili 29 436,09 € 

• Muistutetut, perinnässä 

5.3. PM projektijohtajan sopimus 

•  
5.4. AVI Ypäjän baanahankeavustus 

• kokous SU, PR, AJ ja HO 25.11. klo 9.30 
5.5. SRL vuosiavustus ja PM avustus 

• PR pyytänyt puhelinpalaveria JK/SRL 
7§ Jalostusvaliokunta 

-  
8§ Koulutusvaliokunta 

- Camillan kurssi toteutuu, paikka vaihtui Iso-Tuomistoon 
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- FEIF Trainer of the Year ehdokkaat 15.12. mennessä 

9§ PR-valiokunta  
- Joulukalenteri 

- Lehden ilmoitushinnat päätetty pitää ennallaan 2022 

10§ Nuorisovaliokunta 
- FEIF Young Leaders event 21.11.2021 online, 1.-3.4.2022 Vienna, Elin Andersen osallistuu ja nv tukee 

osallistumista 
11§ Muualla päätetyt asiat 
12§ Muut esille tulevat asiat 

12.1. Jäsenistön viestit 
12.2. FEIF 
12.3. SRL 

• Syyskokous 21.11., todennäköisimmin Teams etäyhteydellä ja etä-äänestyksellä, 
kokousaineisto Liittokokoukset - Suomen Ratsastajainliitto (ratsastus.fi) 

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 

• karonkkapaikoista tarjouskansio Drivessä, päätös paikasta tehdään FB-keskustelussa 
12.6. SIHY  40 v juhlavuosi 
12.7. SIHY Ratahanke 

• palaveri SU, AJ ja PR 15.11. Ehdotus johtokunnalle, että luovutaan baanahankkeesta aiemman 
laisena ja keskitytään olemassa olevan radan parantamiseen (aidat, leveys, pituus) sekä 
tavoitteena saada passirata Ypäjälle.  

• palaveri SIHY (SU, PR, AJ) ja HO 25.11. 

• Sport radan kunnostus 
13§ Seuraava kokous 

- 23.11.2021 klo 20 Meet 
14§ Kokouksen päättäminen 

- SU päätti kokouksen kohtien 1§ - 5§ tultua käsitellyiksi 
 
 
 
 
 

Silvia Ufer, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 
 

https://www.ratsastus.fi/srl/liittokokoukset/?fbclid=IwAR2silzpx4EhRz98NppLCZE1mpYTyeWOCfB2kWZbnh153gAsCuYFqkF1U0A

