
 Johtokunta  1/2021 pöytäkirja 

 
 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  Su 24.1.2021 klo 11-13 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), 

Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Saara 
Suutarla (SS, pr-valiokunta), Kaarina Metz (KM, varajäsen), Hanna Leppänen (HL, 
jäsensihteeri) 

Poissa  Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta), Pipsa Wagner (PW, jäsen), Hanna Matilainen (HM, 
varajäsen), Natalie Slögs (NS, varajäsen), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Sirpa 
Brumpton (SB, nuorisovaliokunta) 

 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen 11.00 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin kokous päätösvaltaiseksi, läsnä puheenjohtaja ja 7 jäsentä 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- hyväksyttiin edellisen kokouksen 16/2020 pöytäkirja 

5§ Talous 
- ei käsiteltäviä asioita, MK ei paikalla 

6§ Koulutusvaliokunta 
- kurssimuotoinen ohjaajakoulutus syksy 2021, Camilla Hed 

- FEIF -ohjaajakoulutus 2 x 5pvä + loppukoe, ensimmäinen syksy 2021, toinen ja loppukoe 

vuoden 2022 aikana 

- oppilaitosreittiläisille kolme ohjaajakurssia. Ohjaaja 2 aikataulussa ensimmäisenä keväällä, 

Ohjaaja 1 mikäli kiinnostuneita on 

- FEIF -ohjaajien ja ohjaajien vuosihuollot keväällä ja syksyllä.  

- tuomarikoulutusta kysytty 

7§ Jalostusvaliokunta  
- Kevätnäyttely Orimattila 29.-30.5.2021, mahdollista pitää passikisat raviradalla/radan suoralla 

- Varsanäyttely Kiuruvesi 10.-11.7./17.-18.7. 

- Syysnäyttely Mäntsälä Talli Metz 4.-5.9. 

- Jalostuspäivä = virtuaalinen tietoiskuluento jalostusasioista 

- Jalostuksen peruskurssi kevät 2021 etänä 

- Näyttelykurssi, jos saa ulkomaisen vetäjän tuotua 

- Nuorille suunnattu kurssi näyttelyhevosten ratsastamisesta 

8§ Urheiluvaliokunta 
- SM kisat 2021: projektikoordinaattorina PM ydinryhmä, laittaa sopimuspohjan johtis FB ja sen 

pohjalta tehdään FB:ssa päätös, ydinryhmän jäsenet tässä päätöksessä jäävejä. Tämän jälkeen 

tiedotus laajasti. 
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- UV:n roolit ja tarvittavat henkilöt tiedoksi. Sihteeri ja ratsastajien edustaja etsinnässä, AM 

tuomarivastaava, SS passikoordinaattori (ei uv jäsen), kilpailutulosrekisteri Ulla-Kaisa Kettunen, 

liittovalmennuskoordinaattori Tiina Harrinkari, GK tuomarivastaava Sirpa Brumpton, KIPA Päivi 

Stepanoff, urheilu/kilpailutiedottaja haussa, maajoukkue Tiina Savolainen ja Sirpa Brumpton, 

jäsen Johanna Renlund,  

- PR idea: passikilpailut näyttelyn yhteydessä, mahdollinen uv&kv passiassari koulutus 

- valintakriteerit maajoukkue ja SM 2021, laitettu HUJO, tiukka dedis, HUJO vahvistaa 27.1. 

- ESRA viiri valintakriteerit:  

- MM mitalisijat + A-finaali ovaalilajeissa ja vastaavasti 6 parasta passilajeissa 
- PM kulta (niin kuin muissa lajeissa) 
- molemmat sisältävät sekä sport että GK 

- WR-kisojen ilmoittaminen FEIF:n huhtikuussa 

- SRL Hankkija ranking stipendi myönnetty Gerda-Eerika Viinanen 

https://www.ratsastus.fi/uutiset/ranking-tilastot-ja-valiomerkit-2020/?fbclid=IwAR1kjFLBjEjLm-

U8nqvokQJxQ2Qceeqe8rzoL4GrkVAp8OuLw53tgH_jXOA  

- tuomarikoulutusta kysytty 

- lajisäännöt 2021: suurin muutos kisamaksuissa. Hyväksyttiin lajisäännöt, TS toimittaa SRL:n. Nämä 

tulevat voimaan 1.4.2021 samaan aikaan kuin FEIF sääntöjen muutokset. SRL vahvistaa lajisäännöt 

syyskokouksessa 2021. 

9§ PR-valiokunta 
-  lehti 1/2021 

-  Tre Hevoset -messut 11.-12.9. maksettu osasto, ei rotuesittelyä, 2022 rotuesittely 

-  SM-kisat 

-  Vermo, Teivo tapahtumat 

-  GoExpo Horse 4.-6.3.2021 

-  2022 juhlavuoden painos Tölttiä tölttiä! -historiikista 

-  PM22 kisatuotteet myyntiin 2022 tammikuu yhteistyössä PM ydinryhmän kanssa 

-  viestintäsuunnitelma, some-strategia 

-  kuvapankki 90€/vuosi, avoin ja suljettu, johtokunta päätti puoltaa kuvapankin hankkimista.  

-  viestintä -koulutukset suunnitelmissa johtokunnalle Virpi (some) ja Johanna (Canva) 

-  nettisivut: uudistus Johanna Veijanen, annetaan tunnukset 

10§ Nuorisovaliokunta 
-  ei asioita 

11§ Muualla päätetyt asiat 
-   

12§ Muut esille tulevat asiat 
12.1. Jäsenistön viestit 

- johtokunta on tietoinen Facebookin eri palstojen keskusteluista, mutta ei tällä hetkellä 

käy siellä keskustelua asioista, vaan mietitään kattava tiedotus esimerkiksi siitä, että 

miksi SIHY kuuluu SRL:n. Mahdollisesti juttu seuraavaan lehteen.  

12.2. FEIF konferenssi Sat 13.2.2021 klo 14.00 (CET+2h) 

- delegaattien valinta, rekisteröinti 30.1.2021 mennessä: valittiin delegaateiksi Pia Ralli ja 

Tiina Savolainen. PR hoitaa rekisteröinnin 

- FEIF financial statement and budget proposals, ok SIHY:n puolesta 

- Delegate’s Assembly agenda & proposals: 

https://www.ratsastus.fi/uutiset/ranking-tilastot-ja-valiomerkit-2020/?fbclid=IwAR1kjFLBjEjLm-U8nqvokQJxQ2Qceeqe8rzoL4GrkVAp8OuLw53tgH_jXOA
https://www.ratsastus.fi/uutiset/ranking-tilastot-ja-valiomerkit-2020/?fbclid=IwAR1kjFLBjEjLm-U8nqvokQJxQ2Qceeqe8rzoL4GrkVAp8OuLw53tgH_jXOA
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Kohta 11. Ring Master – mitkä ovat vaatimukset, kuka voi olla ring master wr-

kilpailuissa? 

Kohta 13 G6 b – halutaan selvennys minkälaisia maksuja olisi mahdollisesti odotettavissa 

ja miten kustannukset jakaantuvat maiden kesken, tällaisenaan SIHY ei hyväksy tätä 

ehdotusta.  

Kohta 17 G8.2.3 – haluttaisiin säilyttää mailla kommentointimahdollisuus ehdotuksille, 

käytäntönä esim. lähettää jäsenmaille 30vrk mahdollisuus kommentoida ehdotettua. 

Kohtaan 22 G7.3.2 – vastustetaan, jotta yhdellä hyvällä hevosella ei viedä koko pottia. 

Halutaan korostaa ratsastajan vaikutusta hevoseen nimenomaan wr-kisoissa. SIHY 

ehdotus, että lisätään kohtaan, että tämä koskee WR-tasoa ja sitä ylempää tasoa.  

Kohtaan 23 G 8.3.2.4 – selvennys- mitä tapahtuu, jos tuomari keskeyttää eikä kenkä 

olekaan irronnut? 

Kohtaan 27 G10.7.4 – selvennys mikä merkitys keltaisilla korteilla jatkossa? 

Kohtaan 28 S 1.6– milloin ratsukon suoritus loppuu? 

Kohtaan 31 S2.5 – finaalien määrä ja siihen otettavien hevosten lukumäärä oltava 

tiedossa etukäteen. Entä jos on jaettuja sijoituksia.  

Kohtaan 40 S7.1 – Tuomareiden kommentti: oikeutta osallistua ei saa sitoa joukkueeseen 

valintaan. SIHY:lle tämä ok. Keskusteltiin, että onhan mestaruus henkilökohtainen, eikä 

esimerkiksi kansallisuuden vaihtaminen vaikuta osallistumisoikeuteen. 

Kohtaan 42 S7 4,4 – kuka voi olla ring master? 

 

- Sun 14.2.2021 klo 10 & klo 16 (CET+2h) Virtual update meetings, ilmoittautuminen 

30.2.2021 max 2hlö, Tiina Savolainen ja Marika Moring klo 10 (CET +2h). PR ilmoittaa. FB 

vielä kysely, että onko halukkaita klo 16 miittiin. 

  

12.3. SRL Lajiraportti 

- TS meili 15.10.2020 

12.4. SRL kokous 

- yhteiskokous lajivastaava Terhi Koipijärvi kanssa, että miksi meillä ei ole lajikomiteaa ja 
muistakin asioista, PR pyytää palaveriaikaa.  

- SRL sivuilla tarkistus, että vaihdetaan joka kohtaan islanninhevoset -> askellajiratsastus, 
SS delegoi 

12.5. Kevätvuosikokous 

- ajankohta alustavasti 10.4. klo 13 ja mahdollisesti paikkana Teivo, PR kysyy paikan. 

- tilinpäätös 2020, MK tekee 

- toimintakertomus 2020 (valiokunnat ja johtokunta) helmikuun loppuun mennessä 

lähetettävä HL:lle, PR ja JN valmistelee johtokunnan 

- pöytäkirjojen tulostus ja allekirjoitus 

- johtiksen allekirjoitukset 

12.6. SIHY konferenssi 

- ajankohta syksy 2021 

- sisältö valiokunnat + johtis 

              12.7. Johtokunnan karonkka 

- ajankohta kevät 2021, päätetään fb-ryhmässä 

- sisältö, päätetään fb-ryhmässä 

12.8. FEIF nettisivut 

- SIHY:n tietojen päivitys, PR tarkistaa ja hoitaa 
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13§ Seuraava kokous 

- ti 16.2. klo 20.00 Meet 

- jatkossa johtokunnan kokoukset säännöllisesti 3vko välein aina tiistaisin, tarvittaessa 

kokouksia voidaan pitää muulloinkin 

14§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 13.19 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi. 

 

 

 

Johanna Niemi, puheenjohtaja  Pia Ralli, sihteeri 


