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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  23.6.2021 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara 

Suutarla (SS, pr-valiokunta), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Tiina Savolainen (TS, 
urheiluvaliokunta), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), 

Poissa  Natalie Slögs (NS, varajäsen), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Hanna Matilainen (varajäsen, 
lehti), Kaarina Metz (KM, varajäsen), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Tuomariryhmän kirje 
Tausta: 

Anni Mainela on lähettänyt SIHY:n johtokunnalle kirjeen 16.5. koskien SM-kilpailuiden 
tuomarivalintoja, mihin johtokunta on lähettänyt vastineen 26.5. (Liite 1) Tämä ei johtokunnan 
tietojen mukaan ole ollut koko urheilutuomariryhmän nähtävillä, vaan pelkästään Laura Pihkala-Posti 
on sen nähnyt. Tämän jälkeen johtokunta on saanut uuden vastineen 8.6. allekirjoittajana SIHY:n 
urheilutuomariryhmä. Edelleen johtokunnalla olevien tietojen mukaan tätä kirjettä ei ole ollut 
allekirjoittamassa kaikki urheilutuomariryhmän jäsenet. Lisäksi ne, jotka ovat tämän kirjeen 
kirjoittajina olleet, eivät ole olleet tietoisia johtokunnan vastineen sisällöstä.  
 
Johtokunta toteaa näiden tietojen valossa, että tämä toimintamalli ei ole SIHY:n eikä yleisesti 
yhdistystoiminnan hyvien tapojen tai säädettyjen toimintamallien mukaista. Vaikka 
urheilutuomariryhmä ei ole suoraan SIHY:n alainen valiokunta, edellyttää SIHY silti sen toiminnalta 
samaa läpinäkyvää toimintaa kuin kaikilta SIHY:n toimijoilta. Johtokunta pyytää selvitystä, että miten 
urheilutuomariryhmän ydinryhmä valitaan ja onko valinta vuosittain. Lisäksi johtokunta haluaa tietää, 
että miten tiedonkulku on taattu esimerkiksi Tölt in Harmony ja GK-tuomareille, jotka eivät ole läsnä 
yleisessä urheilutuomariryhmässä. 

 
5§ Tuomarikoulutus ja -koe 
 

Johtokunnalla ja urheiluvaliokunnalla ei ole tiedossa voimassa olevaa tuomarikoulutuksen koko polkua 

sisältäen tuomarikokeen järjestämiseen liittyvät yksityiskohdat. Kokouksen keskustelussa kävi ilmi, 

ettei johtokunnan tietojen mukaan kenelläkään muulla SIHY:ssä ole edes tuomarikokeen sisältöä 

tiedossa kuin Laura Pihkala-Postilla. Tämä ilmi tullut seikka aiheutti johtokunnassa hämmennystä ja 

todettiin, että tähän on saatava muutos. Johtokunnalla tulee olla kaikki tieto kaikesta toiminnasta, 

mitä SIHY:ssä tehdään. Johtokunta edellyttää selkeää raportointia ja läpinäkyvyyttä kaikilta 

valiokunnilta toiminnassaan ja näin myös tuomarikoulutuksen osalta vaaditaan jatkossa toimittavan.  

Kokouksessa todettiin myös, ettei vuoden 2021 tuomarikoulutuksesta ole toimitettu pyynnöistä 

huolimatta urheiluvaliokunnalle tai johtokunnalle tapahtumasuunnitelmaa eikä -budjettia. Lisäksi 

johtokunnalle eikä SM-kisaorganisaatiolle ole kerrottu tuomarikokeen järjestämisestä. Mikäli 

tuomarikoe järjestetään SM-kilpailuissa, niin kokeeseen osallistuvien laskutustiedot tulee olla SIHY:n 

urheiluvaliokunnan kautta rahastonhoitajalla hyvissä ajoin ennen koetta, jotta kokeeseen osallistujat 
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maksavat kokeen ennen siihen osallistumista. Laskutusta varten on huomioita rahastonhoitajan 

vaatima työ. Tuomarivastaava ei ole toimittanut näitä tietoja.  

Johtokunnan kanta on, että yhdistys haluaa tuomarikokeen järjestettävän vuonna 2021, mutta 

teoriakokeen ja käytännön arvostelukokeen järjestämisvastuu on tuomarikoulutuksesta vastaavilla ja 

tarvittavat sekä pyydetyt tiedot tulee toimittaa johtokunnalle. SM-kisaorganisaation vastuisiin ei kuulu 

tuomarikoulutuksen järjestäminen. 

Johtokunta on selvittänyt FEIF Sport johtajalta, että tuomarikokeen vastaanottavan tuomarin ei 

tarvitse olla itse kilpailuissa tuomarina. (Liite 2). Itse koetilanteet, teoriakoe ja käytännön 

arvostelukoe, eivät vaadi erikseen FEIF-tuomarin läsnäoloa. Koetilanteet vaativat vain valvovan 

henkilön, joka osaa ohjeistaa kokeeseen osallistuvia kisapaikalla ja kerää sekä teoriakokeen vastaukset 

että arvostelukokeen paperit. Näiden kokeiden tarkistuksen tekee tuomarikouluttaja, jolle on tästä 

työstä sekä koko tuomarikokeen järjestämisestä kaikkine osioineen budjetoitu 500 € palkkio (sis 

mahdollisen alv). 

6§ Koulutusvaliokunta 
Johtokunta hyväksyi koulutusvaliokunnan esityksen, että kaikkia ohjaajapalkkioita korotetaan 50 
€/päivä. Lisäksi käytäntöä muutetaan niin, että päivän palkkiosumma ei enää sisällä arvonlisäveroa, 
vaan alv 24 % lisätään palkkiosumman päälle, mikäli kouluttaja on alv-velvollinen. 

7§ Seuraava kokous 
- ti 20.7. klo 19 Meet tai tarvittaessa pikakokouksia  

8§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 22.10 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

Johanna Niemi, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


