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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  15.3.2022 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Sini Mätäsniemi ja (SM, 

nuorisovaliokunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Hanna 
Leppänen (HL, jäsensihteeri), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), 
Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta), Pia Ralli (sihteeri), Kati Susi (KS, varajäsen) 

Poissa  Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Mari Väyrynen-Kunnas (MVK, koulutusvaliokunta), 
Johanna Niemi (JN, jäsen) 

 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

• SU avasi kokouksen klo 20.10. 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

• todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

• hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

• kokouksen 3/2022 pöytäkirja hyväksyttiin  

5§ Talousasiat 
5.1. Taloustilanne 

• Päätili 46 354,82 €, SRL:n tilittämät jäsenmaksut tuloutuneet 

• Baanatili 26 957,04 € 

• erääntyneet 1300 €, muistutetut 0, perinnässä 0 

• jäsenmaksujen jako valiokuntien, hallinnon ja lehden kesken 
o lehti noin 15 000  
o hallinto noin 12 000  
o valiokunnat 14 000  
o päätettiin nyt tehdä vain alustava periaatteellinen jako viime vuoteen perustuen ja 

katsotaan valiokuntien kesken jako budjettiin nojautuen. MK katsoo budjettityökalun 
NetVisorista ja pitää valiokuntien puheenjohtajille koulutuksen sen käytöstä.  

o huomioitava Icetest NG kulut, juhlavuoden kulut sekä mahdolliset PM-kulut tulojaossa 
               5.2. Baanametrirahat 

• palautuksia pyydetty 7 600 € 

• kaikilta ei ole saatu vastausviestiä, että haluavatko palautuksen vai jättää lahjoituksen yhdistyksen 
käyttöön. Vastaamattomia noin 60.  

               5.3. Tilintarkastusraportti 2021 

• käytiin läpi ja hyväksyttiin 
               5.4. PM talousasiat 

• budjetit ja budjettiseuranta, kokous to 17.3. klo 20.30. Meet 

• Jens Andersen sopimus tehty ja lähetetään Jensille. Lasku SIHY:lle 

• SRL tuki TN palkkioon, tiedusteltu 
                5.5. SRL tuki 2021 

• ei vielä tietoa, tiedusteltu 
                5.6. PRH päivitys 

• sääntömuutoksen rekisteröinti 

• kohta 11§ poistetaan yhdistyslain vastaisena. Tulevaisuudessa johtokunnan jäsenet saavat 
edelleen toimikautensa ajaksi SIHY:n jäsenyyden ja sen sisältämät jäsenedut, mutta tämä jää vain 
yhdistyksen sisäiseen tietoon, eikä se voi lukea säännöissä.  
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                 5.7. IcetestNG sopimus 

• sopimuksen hyväksyntä 
o johtokunta hyväksyi sopimuksen ja pyydetään sitä allekirjoitettavaksi 

• SIHY:n tulee liittyä Alv rekisteriin ostojen ja oman käytön osalta 

• käyttöönotto, maksut, tiedotus kisajärjestäjille 
o 1,55 € / ratsukko / hyväksytty suoritus, arvio vuosikustannuksesta 1500-2000€/vuosi 
o SIHY:n mahdollista myydä bannerimainoksia järjestelmän näkymään, myös PM-kisoille 

tämä mahdollisuus 
o tällä hetkellä lähdetään tiedottamaan paikalliskerhoille, että ohjelmiston voi ottaa 

käyttöön ja SIHY tukee kustannuksissa 

• SIHY talousarviossa ei budjetoitua kulua tähän, huomioidaan budjetissa jäsentuloista, mutta 
oletus on, että saamme SRL:ltä saadaan toteutettua toimenpiteitä, joilla Equipe maksuja saadaan 
ohjattua Icetest NG kuluista SIHY:lle takaisin. 

6§ SIHY 40 v 

• idea, että jokaisessa kilpailussa olisi yksi riimu ja ruusuke juhlavuoden logolla jaettavaksi kilpailuissa 
järjestäjän päätöksen mukaan, kustannus noin 150–200 €. Sponsorina Galloperia, joka sponsoroi riimut. 
Johtokunta kannatti ideaa.  

7§ Jalostusvaliokunta 

• Jalostuksen ringmaster – koulutus 22. – 23.4.2022 Oslossa, Katri Kolu kiinnostunut lähtemään, 
kustannus 420 € Hippos suostunut maksamaan, matka- ja majoituskulut noin 250 € jäävät SIHY:lle. 
Johtokunta päätti maksaa kulut ja lähettää Katri Kolun koulutukseen.  

• Magnus Jonsson on kiinnostunut jalostustuomariksi kouluttautumisesta jopa FEIF-tuomariksi asti 
8§ Koulutusvaliokunta 

• Ohjaajakurssien pitopaikasta tuli 4 tarjousta ja kaikki hyväksyttiin 

• Ruotsin mallin ohjaajakoulutuksen aikataulu: 
1. osa 16.–20.9.  
2. osa 28.10.–1.11.  
3. osa loppukokeet 3.–4.12.  
Haku kurssimuotoiseen FEIF-ohjaajakoulutukseen avataan viikon 11 aikana SIHY:n verkkosivuilla. 

• Lisenssikurssi- ja ohjaajakurssimateriaalin uusiminen 
 

9§ PR-valiokunta  

• Hevosmessujen ja Bastionin talkoolaisten rekrytointi käynnissä 

• Hevosmessut  

o 30 min näytösaika ja rotuesittely, SS, PR, AK, JN puuhastelee. Näytöksen teemana 

kilparatsastaminen, juontaja + tuomari esittelee ratsukoiden avulla askellajiratsastuksen 

kilpasuorituksia ja luokkia 

o osasto 2 x 2  

o SS, TN katsoo, miten PM-budjetissa on mahdollista osallistua kuluihin 

• seuraava lehti deadline 20.3. 

• nettisivut lanseerattu, paljon on vielä työtä, että sivut saadaan toimiviksi. Tiina Hämäläinen luvannut 

päivittää PM-sivun. Sijainti Etusivun valikossa? 

10§ Nuorisovaliokunta 

• junnuleiriä ei valitettavasti tänä kesänä ole 

• TikTok päivittäjä Vilma Mätäsniemi, musiikin käyttöoikeudet täytyy vielä selvittää 
11§ Urheiluvaliokunta 

• SM22: 
o lomake nettisivuille JK tehnyt 
o työryhmän kokoaminen ja talkoolaisten haku alkaa asap, valiokuntia pyydetään kyselemään 

omiltaan, että onko kiinnostusta ja aikaa lähteä tekemään SM-kisoja, lisäksi jäsenmeili, missä 
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pyydetään mukaan tahkoilemaan kisoihin, täsmäpostitus SM21 talkoolaisille, kysytään HL 
laatimaan jäsenkirje WR & SM22 & PM22  

o tärkeimpiä asioita tuomareiden hakeminen, JW pyytää tuomarivastaava Anni Mainelaa 
varaamaan tuomarit. Suomesta pyydetään Laura P-P. ja Anna A. SRL mitalien ja ruusukkeiden 
tilaaminen, SU 

o sponsoreiden hankinta pakettina PM-kisojen kanssa, odotetaan listaa SRL:ltä, PR 
o Jalkur ja OHYS alustava varaus SM ajankohtaan varapaikaksi 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Silvia Ufer, puheenjohtaja    Pia Ralli, sihteeri 

 

 
SU päätti kokouksen klo 22.14. Loput asiat päätettiin käsitellä jatkokokouksessa to 17.3.2022 klo 20.30: 
 
Aika  17.3.2022 klo 20.0 
Paikka  Meet 
Läsnä  Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Sini Mätäsniemi ja (SM, 

nuorisovaliokunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Liina 
Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta), Pia Ralli (sihteeri),  

Poissa  Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), Mari Väyrynen-Kunnas (MVK, koulutusvaliokunta), 
Johanna Niemi (JN, jäsen), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Kati 
Susi (KS, varajäsen) 

 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

SU avasi kokouksen klo 20.33 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

• todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Urheiluvaliokunta 

• WR 27.–29.5. SIHY ja Álenskur, budjetointi, kisaorganisaatio. JW pyytää Anni Mainelalta 
tilannekatsauksen kisojen järjestelyiden tilanteesta. 

• Passiajanoton käyttökoulutus keväällä, mahdollisesti myös passiassistenttikoulutus. Ideana saada 
kasattua Suomeen samanlainen passitiimi kuin esim Ruotsissa on. Tiimi olisi vuokrattavissa kisoihin ja 
tiimi hoitaisi koko passien järjestämisen. Kerhot toki edelleen voivat myös itse järjestää passeja. Ideoita 
heiteltiin myös kokonaisesta päivästä, missä koulutettaisiin passiassistentteja, Icetest NG passien 
hoitaminen, muiden toimihenkilöiden kouluttaminen, kuuluttajien kouluttaminen ym. Uv jatkaa tästä 
keskustelua ja myös heittää ideaa tuomariryhmälle.  

4§ Muualla päätetyt asiat 
5§ Yhteistyöjärjestöt 

12.1. FEIF 

• FEIF Conference 30.4.-1.5.2022 Oslo, ilmoittautuminen 28.3. mennessä 

• uv, jalostus, nuoriso, pj:t, koulutus, leisure, avataan FB-ryhmässä keskustelu, että ketkä pääsevät 

• valiokuntien pj:t käy läpi oman osa-alueensa asiat sähköpostilla tulleesta konferenssin asialistasta 

• SU kirjoittaa johtikselle FEIF:n byrokratian sääntöjen muodostamisesta ja mitä konferenssissa 
tapahtuu ja miten asioista päätetään.   

12.2. SRL 
12.3. ESRA 

6§ Muut esille tulevat asiat 
13.1. Jäsenistön viestit 
13.2. SIHY konferenssi 
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• ideana koota kaikki SIHY:n toimijat (johtokunta, valiokunnat ja muut avainhenkilöt) yhteen 
viikonlopuksi keskustelemaan SIHY:n toiminnasta, tulevaisuudesta, strategiasta, tavoitteista, visiosta 

• ajankohta 2022 syksy? 
               13.3. SIHY strategia, visio, missio, arvot 

• tämä asia on käynnistetty 2019 alkupohdinnoilla ja tätä tulisi jatkaa. Viime vuonna ajatus oli, että 
tästä tehtäisiin myös jäsenkysely laajasti, että miksi ollaan SIHY:n jäseniä, mitä koetaan tärkeimmäksi 
ja mikä SIHY on nyt ja tulevaisuudessa. 

13.4. Kevätkokous 

• kutsu ja esityslista valmiit drivessä. Kutsu julkaistu nettisivulla 17.3. 

• etäosallistumismahdollisuuteen ohjeistus, MK tarkistaa ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille 
7§ Ratahanke 

• Ypäjältä tiedusteltu radan lumitilannetta ja saatu kuvia, että lunta on vielä aitojen yli. SU ottaa 
yhteyttä Jari Mäkiseen projektin edistämisestä.  

8§ NC22 

• yhteistyösopimus Àlenskur – SIHY. Pohja löytyy drivestä NC2022 --> Management Group --> 
Agreement 2022.  

• kisojen järjestelyiden tilannekatsaus: 
o 20.3. klo 19 NC22 meeting kaikki avainhenkilöt 
o aluekarttaa päivitetty 
o keskustelu budjetista 

▪ TN teki muistiinpanoja ja vie asiat NC johtoryhmälle sekä tiiminvetäjille hyväksynnän jälkeen 
▪ sponsoreiden hankintaan tarvitaan lisää apua 

9§ Seuraava kokous 

• 19.4.2022 klo 20.00 Meet 
10§ Kokouksen päättäminen 

• SU päätti kokouksen klo 22.19 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
 
 
 
 
 

Silvia Ufer, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 
 


