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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 

Aika 06.11.2017 klo 19:30 

Paikka Skype 

Läsnä Annastiina Jäppinen (puheenjohtaja), Silvia Ufer, Johanna Niemi, Sara Keane 

(sihteeri), Jenni Kurki, Linda Åberg, Pia Ralli, Pipsa Wagner, Niki Bergman  

 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 19.30. Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous 

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

• KV ehdottaa, että SIHYn alaisissa tapahtumissa vastuuohjaajina käytettäisiin FEIF- 

ohjaajia. NV huomautti, että Keski- ja Pohjois-Suomessa FEIF- ohjaajia on vain yksi, ja 

ohjaajan tuottaminen kauempaa lisää tapahtuminen hintaa huomattavasti. Johtokunta 

päätti hyväksyä esityksen. PW esitti eriävän mielipiteen nuortenpäivien järjestämiseen 

liittyen. 

• KV esittää FEIF1- ohjaajien kiinteäksi päiväpalkkioksi 300 euroa (sis.Alv). Tällä hetkellä 

päiväpalkkiot on määritelty vain FEIF 2- ja 3- ohjaajille. Johtokunta päätti lähettää asian 

takaisin KVn käsittelyyn, koska hinta halutaan suhteuttaa päivän pituuteen kaikilla tasoilla 

(FEIF 1-3). 

 

• SRL on muokkaamassa talliluokituksiaan ja luokkia on jäämässä ilmeisesti vain kaksi. 

Esim. Vaellustallit ovat jäämässä luokituksen ulkopuolelle. KV ehdottaa, että SIHY tekisi 

oman talliluokituksen askellajiratsastustalleille ja vaellustalleille. Johtokunta piti ideaa 

erittäin hyvänä ja KV lähtee viemään asiaa eteenpäin. 

 

• Keskusteltiin uudestaan tuomarikokeiden tarkistusajasta (johtokunnassa viime kerralla 

päätetty, että viikko per koe) - tuomareiden mielestä liian lyhyt. UV ehdottaa, että yhden 

kokeen tarkastamiseen asetettaisiin 1 kk aikaraja ja jokaisesta sitä seuraavasta kokelaasta 
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tulisi viikko lisäaikaa. Maksimissaan aikaa kokeiden tarkastamiseen olisi 3 kk. Mikäli koetta 

ei tarkisteta asetetussa aikarajassa, palkkiota ei makseta ja tarkistus siirretään toiselle 

henkilölle. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen. 

• Suomen Ratsastajainliiton sääntöjen mukaan alkoholin nauttiminen kilpailuissa ei ole 

kiellettyä, ainoastaan päihtyneenä oleminen. Oli puhetta siitä, että säännöstä huolimatta 

alkoholin käyttö ei ole toivottua SIHYn alaisissa kilpailuissa. Varsinkin toimihenkilöiden 

osalta olisi toivottavaa, että alkoholia ei nautita kuin vasta kisapäivän päätyttyä. Päätettiin, 

että maininta SRLn säännöistä lisätään kilpailusääntöihin ja mahdollisesti myös 

muistutetaan kisajärjestäjiä keväällä kisakauden käynnistyessä. Tupakoinnin osalta 

noudatetaan SRL:n sääntöjä. 

• Passitoimikunta on nykyään yhdistetty passi- ja GK-toimikunta. Asiasta julkaistaan tiedote 

lähipäivinä. 

• Maajoukkuevalmentajan haku käynnistetään lähiaikoina. Päätettiin, että PR laittaa 

maajoukkueen ratsastajille kyselyä ehdotuksista uudeksi valmentajaksi. NB ilmoitti 

olevansa valmis lähtemään joukkueenjohtajan työpariksi 

• Pöytäkirjaan merkittiin aiemmin sähköpostikokouksessa tehty päätös, jolla johtokunta 

hyväksyy tämän UV:n ehdotuksen: 

Nykyisestä kilpailujärjestelmästä ja urheiluvaliokunnan muutosehdotuksesta 
kilpailujärjestelmään (hyväksytty johtokunnassa 10/2017) käytiin keskustelua 
paikalliskerhojen kanssa paikalliskerhoryhmässä ja paikalliskerhotapaamisessa. 
Paikalliskerhojen edustajat ovat sitä mieltä, että nykyinen järjestelmä rajoittaa, 
mahdollisesti jopa estää kilpailijoita kisaamisesta. Samaa palautetta ovat antaneet 
myös ratsastajat, sekä kisajärjestäjille että UV:n ratsastajaedustajalle. 

 

Kisajärjestäjän on järjestettävä kaikkia mahdollisia luokkia, jotta kaikilla on 
mahdollisuus osallistua, mikä vaikuttaa palkittavien määrään. UV:n ehdotus 
(mahdollisuus kisata 1-tasolla vapaasti vaikeisiin luokkiin saakka) aiheuttaa 
kisajärjestäjän näkökulmasta lisää variaatiota, mitä kaikkia luokkia kilpailujen 
ohjelmaan pitäisi sisällyttää. 

 

Paikalliskerhot ja ratsastajat toivovat järjestelmää, jossa luokat eivät ole sidottu 
ryhmiin, kvaalirajat ovat suosituksia ja ratsastajat saavat itse valita mihin luokkaan 
osallistuvat. Ainoastaan SM-kilpailuiden rajat olisivat pakolliset. 
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Suosituspisterajat olisivat ohjenuorana aloitteleville kilpailijoille, junnuille (ja heidän 
lähipiirilleen...), millä vaativuustasolla kannattaa kisata. Jos rajat olisivat suosituksia, 
kisaajat voisivat välillä loikkia yli rajojen. Tällä tavalla ehkä luokkien kirjo / kisa ja 
palkittavien määrä hieman vähenisi. Avoin järjestelmä toisi myös kisajärjestäjälle 
enemmän liikkumavaraa: ei tarvitse kokea huonoa omaatuntoa, jos ei nyt ihan joka 
kombinaatiolle ole omaa luokkaa, tasoa ja ryhmää. 

 

Kisaajien ja starttien määrät ovat olleet tänä vuonna erittäin alhaisia ja ensisijainen 
asia on nyt saada lukuja nousemaan. Ehkä tämän hetkinen määrä suomalaisia 
kilpailijoita ei vaan anna tilaa rajoituksille. Mikäli kisapäivät venyvät erittäin pitkiksi, voi 
reagoida asiaan esim. rajaamalla luokkien starttimääriä. 

 

Vuonna 2015 SIHY otti käyttöön SRL:n laatiman ’uuden’ kilpailujärjestelmän. 
Sovellukseen ja käyttöönottoon ei kysytty mielipiteitä paikalliskerhoilta tai ratsastajilta. 
Vain vuotta myöhemmin järjestelmää lähdettiin muokkaamaan uudestaan. Tällä 
kertaa huomioitiin paikalliskerhoilta ja ratsastajilta saatua palautetta ja laadittiin 
kompromissi uudesta ja vanhasta järjestelmästä. Ehkä meidän tulisi tällä kertaa 
mennä jäsenien toiveen mukaan ja avata järjestelmä. 

Ensi kausi tulee näyttämään millä tavalla vaikuttaa kilpailukauteen - mikäli menee 
mönkään, lähdetään muuttamaan järjestelmää taas ensi vuonna. Paikalliskerhojen 
edustajat ovat vahvasti sitä mieltä, että pitäisi kokeilla avointa järjestelmää. 

 

UV päätti hyväksyä paikalliskerhojen ja ratsastajien ehdottama kilpailujärjestelmä. 
Järjestelmään asetetaan urheiluvaliokunnan suosittamat kvaalirajat, jotka ovat samat 
kuin vuonna 2017. 

 

• UV on sitä mieltä, että SM-karsintarajat tulisi pitää samoina kuin vuonna 2017. Varaa 

nostamiseen antaisivat korkeintaan luokat V1 ja mahd. T1, 5,5 olisi kuitenkin jo melko 

korkea raja. 

• Paikalliskerhojen nuorisovastaavat on kontaktoitu paikalliskerhoryhmän kautta. Tällä 

hetkellä ryhmässä vain viisi henkilöä. Syksyn nuorten päivät – kolme eri paikalliskerhoa 

mukana: 25.11. Demantur, Feif 1-ohjaaja Tuuli Paananen, 2.12. Drómi Harrasteohjaaja 

Henna Lehtinen, 3.12. Hestbakki Feif 1 Satu Vuorio.  

• SRL:n kerho-ohjaajakoulutus vain SIHY:laisille keväälle. Kerho-ohjaaja pitää kerhoa 

nuorille paikalliskerhojen kautta.  
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• Passikopeista Sihylle jää maksettavaa valtion tuen (35 %) ja sponsorien maksamien 

osuuksien jälkeen noin 3500 euroa.  

• Maija Kipinoinen on toimittanut laajan ja kattavan kisaraportin. Kisat jäivät noin 2500 euroa 

tappiolle. Alustavasti on suunniteltu, että ensi vuonna iltajuhlan järjestämisestä luovuttaisiin. 

• SIHYn edustajina SRL:n syyskokouksessa toimivat Silvia Ufer ja Pia Ralli. 

 

Kokous päätettiin ajassa 21.25 

 

 


