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Aika   19.4.2022 klo 20.15–21.46 
Paikka   Meet 
Läsnä  Silvia Ufer (SU, puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja, sihteeri), , Sini Mätäsniemi (SM, 

nuorisovaliokunta), Anniina Kanerva Ahonala (AKA, varajäsen), , Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri), 
Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Johanna Niemi (JN, 
jäsen) 

Poissa  Hanna Matilainen (HM lehti), Pia Ralli (sihteeri), Johanna Korpi (JK, jalostusvaliokunta), Mari Väyrynen-
Kunnas (MVK, koulutusvaliokunta), Hannele Katajamäki (lehti), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), 
Tarja Nordman (TN, varajäsen), Kati Susi (KS, varajäsen),  

 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- SU avasi kokouksen 20.15 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- Esityslista hyväksyttiin 
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Talous 
- Päätili 6791,57 € 

- Baanatili 18336,59 € 

- Kahdesta laskusta on huomautettu yht 200 €, kahdesta muistutettu yht 10 €  

- Baanametrien omistajia on kontaktoitava vielä kerran, koska kaikki eivät ole vastanneet 

- SIHY on rekisteröity ALV-velvolliseksi EU-palveluostojen osalta. Tavaraostojen osalta SIHY ei ole ALV-

velvollinen.  

6§ Jalostusvaliokunta 
- FEIF-esityksissä kaksi kohtaa, joita ei kannateta. (Äänentoistolaite askelten äänten vahvistamiseen ja 
RingMasterin lisenssiin ylläpitämisen edellytys 50 hevosta / 2v.) 

7§ Koulutusvaliokunta 
 Ei käsiteltäviä asioita 
8§ PR-valiokunta  

- Messumyynti oli lähes 500 € 

- Näytös sai paljon hyvää palautetta 

9§ Nuorisovaliokunta 
 Ei käsiteltäviä asioita 
10§ Urheiluvaliokunta 

- SIHY- Alenskur WR-kisat: SIHYn apua ei erityisesti tarvita. Ilmoittautuminen on tehty poikkeusluvalla 
lomakkeella, koska osallistujia myös Ruotsista. Nyt kutsu myös Kipassa. 
- Passitiimi tarvitsee vahvistusta, laajempaa koulutusta on suunniteltu. Ajanottolaitteiden koulutusta 
joudutaan siirtämään Teivon kisoihin 14.5.2022 
- FEIF-konferenssi:  

- Ehdotus, että poistetaan mahdollisuus käyttää korvatulppia. Tuomariryhmä ei kannata tätä 
- C-kohta: Sanamuoto passiradan suoruudesta, mitä tarkalleen tarkoitetaan? 
- E-kohta: Finaalit, jos finaalissa paljon ratsukoita (yli), otettaisi karsintojen pisteistä huomioon 

kaikkien tuomareiden pisteet. Tuomariryhmä ei kannattanut muutosta, koska pisteiden lasku 
muuttuisi kesken kisan. 

- I-kohta: T6 ja T7 helpotus, ohjat saisivat olla molemmissa käsissä pitkien sivujen vapain ohjin-
osuudessa, UV ei kannattanut muutosta 
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- Kohta 5:, yli 25 ratsukon luokissa olisi järjestettävä pakollinen C-finaali, UV ei kannattanut 
muutosta, 

- T2 finaalissa ratsastus löysin ohjin molempiin suuntiin, UV ei kannattanut muutosta 
- Kohta 6B: Herpesvirusrokotukset, pitäisikö kaikki kilpahevoset rokottaa, UV ei kannattanut 

muutosta (saatavuus  ja yhtenäinen linja FEIn kanssa) 
- C-kohta: Passin starttiboksiin meno videoitava aina, UV edellyttää tarkennuksia tallenteiden 

käytöstä 
- D-kohta: Passien arvostelu 5-käynnissä, vaatii tarkennusta 

- Liittovalmennus: UV on käsitellyt liittovalmennusta.  
- Olisiko syytä järjestää avoin haku seuraavalla valmentajan hakukierroksella? 
- Samalla voisi olla mahdollisuus tarkentaa liittovalmennuksen kriteereitä ja organisointia 
- Askellajiratsastuksen hakukriteerit  
- Yleiset tavoitteet, mihin liittovalmennuksella pyritään 
- Askellajiratsastuksen liittovalmentajan koulutusvaatimukset 

- Yhteismitalliset tavoitteet ja valmennusohjelma 
- Stormurin anomus tuesta WR-kisojen yhteydessä järjestettäviin GK-kisoihin 300€, koska osa tuomareista 

yhteisiä WR-kisojen kanssa. UV on pyytänyt lisätietoja kisojen yhteydessä pidettävästä tuomariseminaarista 
ennen tukipäätöksen tekemistä. 

 
11§ Muualla päätetyt asiat 
12§ Yhteistyöjärjestöt 
12.1. FEIF 

- FEIF-konferenssi, PJ:n kokouksen listalla esitys toimijoiden väliaikaisesta hyllytyksestä, mikäli tämä olisi 
syytettynä häirinnästä ja edelleen pysyvästä hyllytyksestä, mikäli tuomitaan oikeudessa. Koskeeko myös 
MM-ratsastajia? Mitä tarkoittaa pysyvä, elinikäinen? 

12.2. SRL 
.  
12.3. ESRA 
13§ Muut esille tulevat asiat 
13.1. Jäsenistön viestit 

- Jäseniltä palautetta, että SIHYn verkkosivuille enemmän ruotsinkielistä sisältöä. Käännöstyö on käynnistetty 
13.2. 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? 

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. 

14§ NC22 
- Budjettiin tullut vielä muutoksia, käsitellään Facebookissa 

15§ Seuraava kokous 
● 17.5.2022 klo 20 Meetissä 

17§ Kokouksen päättäminen 
● SU päätti kokouksen klo 21.46 

 
 
 
 
 

Silvia Ufer, puheenjohtaja   Liina Kuusela, sihteeri 


