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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  24.5.2020 klo 19 
Paikka  Skype 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Maija Kipinoinen (MK, varapuheenjohtaja), Pia 

Ralli (sihteeri), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta), Kati Susi (KS, 
koulutusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Sirpa Brumpton (SB, 
nuorisovaliokunta), Pipsa Wagner (PW, varajäsen), Liina Kuusela (LK, varajäsen), klo 
20.05 alkaen Tiina Savolainen (TS, urheiluvaliokunta) 

Poissa  Eliisa Mönkäre (EM, jäsen) 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen 19.19 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

- todettiin kokouksen läsnäolijat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi 
3§ Esityslistan hyväksyminen 

- hyväksyttiin esityslista  
4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 

- 6/2020 hyväksyttiin 
5§ Koulutusvaliokunta 

-  syksyllä pyritään järjestämään ohjaajakoulutukset valmistava ja varsinainen I -kurssi 
- ohjaajien vuosihuolto pyritään järjestämään myös syksyllä kotimaisin voimin 

6§ Jalostusvaliokunta  
- näyttely 1.-2.8. Orimattilassa näyttäisi onnistuvan, mutta vielä odotellaan 
vahvistuksia järjestelyistä kuten tuomarit 
- vanhoja SM-kilpailuiden pokaaleita lahjoitetaan näyttelyn palkinnoiksi 

7§ Urheiluvaliokunta 
- Askellajiratsastuksen Lajimestaruuskilpailut pidetään 27.-30.8. Ypäjällä 
- Vuoden 2021 arvokilpailut haettava SRL:lta 31.5. mennessä 
- tuomaripalkkiot käsitellään seuraavassa kokouksessa, pyydetty muilta pohjoismailta 
heidän tämänhetkiset palkkiotasot 

8§ PR-valiokunta 
- jäsenkirje katsotaan kuntoon vko 22 aikana, PR tekee siitä 
lyhennelmän/mainoksen/tiedotteen, mitä esim. jäsentallit voivat tulostaa talliin 
- lehden ilmoitusmyynnin provisio 10 % on voimassa kaikille, jotka myyvät ilmoituksia 
lehteen ja haluavat provision. Tämä on veronalaista tuloa, jonka SIHY ilmoittaa 
tulorekisteriin jokaisen osalta. Tämä käytäntö on vain SIHY:n jäsenille. Provisiot 
maksetaan kerran vuodessa, viimeisen lehden ilmestymisen jälkeen.  
- Kati Ahola ei kenties jatka lehden päätoimittajana, selvitetään vielä asiaa 
- SIHY somekanavissa on mietittävä tarkkaan, että kun tehdään julkaisuja, ne eivät 
suosi tai mainosta ketään yksittäistä toimijaa, vaan julkaisut tulisi olla yleisiä 
toiminnasta kertovia ja sitä kuvaavia 
- SIHY Instagram tili seuraa tällä hetkellä vain vähäistä määrää esimerkiksi SIHY 
jäsentalleja tai maajoukkueratsastajia. Tähän toivotaan selkeätä linjaa, että miten IG-
tiliä hoidetaan, mistä tykätään, mitä postataan, ketä seurataan. Tehtäväksi some -



 Johtokunta  Pöytäkirja 7/2020 

 
strategia johtokunnassa ja pr-valiokunnassa, miten yhdistyksen somekanavissa 
toimitaan nyt ja tulevaisuudessa.  

9§ Nuorisovaliokunta 
- valmennusleiriä ei järjestetä 
- nuorisoleiri järjestetään, isosten haku käynnissä 

10§ Talous 
- taloustilanne 
- erääntyneiden tilanne 24.5.2020 2016-2020: -5076,25€, mistä 3700€ baanalaskuja 
- 2019 tilien vertailutiedot, seurataan eri tiliöinneillä eri kurssit ja koulutukset, vieraat 
palvelut -tiliöinti päätettiin poistaa, jotta tulot ja menot jatkossa kohdistuu oikeisiin 
kohtiin ja tilinpäätös on vertailukelpoisempi toisiin vuosiin ja tämä tiliöinnin selkeytys 
auttaa myös budjetoinnin tekemisessä  
- tuomaripalkkioiden maksaminen: SIHY pystyy maksamaan paikalliskerhojen 
puolesta tuomarimaksuja, jotta kerhojen ei tarvitse käyttää tulorekisteriä. SIHY 
lähettää kerhoille ja valiokunnilla talousohjeen tiedoista, mitä laskutusta varten 
tarvitaan. Huomioitavaa lisäksi, ettei tuomarilaskuissa lisätä arvonlisäveroa 
kilometrikorvauksiin eikä päivärahoihin. 
- budjettityökalun hankintapäätös. Tämän kustannus on noin 600 € / vuosi. Todettiin, 
että olemme säästäneet paljon sekä rahastonhoitajan palveluissa Netvisorin 
käyttöönoton jälkeen että tulevaisuudessa myös sähköpostien kustannuksessa. 
Tämän perusteella päätettiin hankkia budjettityökalu Netvisoriin.  
- sähköpostien tilanne on ollut katastrofaalinen koko vuoden 2020 ja toki jo aiemmin. 
On selvitetty ja vertailtu eri mahdollisuuksia. Kotisivun työkalu on Yhdistysavaimelta, 
mutta domain on Suncomet. Mietinnässä sähköpostiin oli Microsoft ja Google. 
Päätettiin valita Googlen G Suite non profit -paketti, minkä kustannus 0 €. Vielä 
selvitetään, että voiko nettisivut edelleen jäädä Suncometille, vaikka vaihdamme 
sähköpostit.   
- baanarahoituslaskelmasta vilkas keskustelu, että mikä on lähitulevaisuuden 
strategia hankkeen osalta. PR ottaa yhteyttä Ansu ja Anu Siivonen, että lähdetään 
tekemään viestintää jäsenistöön, että hanke todella tarvitsee nyt uuden vaihteen ja 
heinäkuun loppuun mennessä on tapahduttava jotain merkittävää etenemistä.  
- SRL uusi maksupalvelu on Stripe, mikä vaatii jälleen SIHY:ltä ja kisajärjestäjiltä tähän 
palveluun kirjautumista.  
- Dromille maksettu 2019 3-tason kilpailuiden tuki 5/2020 

11§ Muualla päätetyt asiat 
- Elisa Mönkäre hanketyö fysioterapiaopintoihin, TS yhteyshenkilö 

- UV esitti sääntötarkennusta kombinaatioihin: 
Säännöissä puhutaan ratsastajasta, ei ratsukosta, kuten lienee tarkoitettu ja 
miten käsittääksemme kombinaatioita on jaettu. 
Johtokunnassa päätetty ehdottaa FEIF:lle, että kohtaa tarkennetaan 
selkeämmäksi, jottei erehdyksen mahdollisuutta ole. TS hoitaa asiaa. 

12§ Muut esille tulevat asiat 
- johtokunta käsitteli jäsenistön viestit. Julkisessa keskustelussa sanomme, että 

emme kommentoi. 
- ratahanke tilanne: 
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Jokimaa kuopattu suunnitelmista, koska sieltä annettu 15 000 € vuosivuokra 
alueen käyttöön 

- Covid19 tilannekatsaus: 
Askellajiratsastuksen Lajimestaruuskilpailut 27.-30.8. 
Jalostusnäyttely 1.-2.8. 
Kilpailukalenteri suunniteltu paikalliskerhojen kanssa  
Kilpailujenjärjestäjille ohjeistus annettu SRL ja SIHY, löytyy molempien 
nettisivuilta 

- Visio, Missio & Strategia, kts. liite 1, käsitellään seuraavassa kokouksessa 
- ehdotus, että yhdistykselle pyrittäisiin saamaan henkilö tekemään isoja 

projekteja, kuten baanahanke ja Youth Camp. Tämä mietintään johtokunnalle 
seuraavaan kokoukseen mennessä.  

- Kevätkokous päätettiin pitää 11.7. klo 16.00 Ypäjällä ja etämahdollisuudella. PR 
tekee kutsun hyväksyttäväksi johtokunnalle.  

13§ KIPA-vastaava ja käyttöoikeudet 
- Johtokunta päätti nimetä uudeksi yhdistyksen KIPA -vastaavaksi Päivi Stepanoffin. 

Lisäksi johtokunta päätti myöntää yhdistyksen KIPA -käyttöoikeudet seuraaville 
henkilöille: Johanna Niemi, Tiina Savolainen, Maija Kipinoinen, Päivi Stepanoff 

14§ Seuraava kokous 
- ma 15.6. klo 19-21 

15§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 22.49 

 
 
 

puheenjohtaja Johanna Niemi  sihteeri Pia Ralli 
LIITE 1 
 
Visio toimii kaiken suunnittelutyön lähtökohtana. Sen tarkoituksena on kuvata tavoitetilaa, jossa 
yhdistyksen halutaan olevan tietyn ajanjakson kuluttua. Vision määrittelemisen jälkeen sille 
mietitään keinot eli toisin sanoen luodaan strategia, jolla tavoitetilaan tullaan pääsemään. 
Vision tulee olla realistinen, mutta samalla myös tavoitteellinen. Älä hyväksy sumeita ja 
ympäripyöreitä visioita! 

Hyvän vision tunnusmerkkejä: 

• Selkeä ja yksinkertainen 
• Uskottava  
• Vaikuttava ja voimakas 
• Johdonmukainen 
• Riittävä aikajänne (2-5 v.) 

Strategian avulla saavutetaan visio, mikä täyttää mission ja se toteutetaan arvojen mukaisesti. 
Strategiakarttaan valitaan tärkeimmät painopisteet, joista toimintaa ja tavoitteita tarkastellaan. 
Yleisimmin painopisteet ovat taloudellinen, asiakas, sisäiset prosessit ja henkilöstö ja osaaminen. 
Lisäksi hyödyllisiä näkökulmia saattavat olla verkosto- ja ympäristönäkökulmat painopisteinä.  
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Painopisteille mietitään niiden menestymisen kannalta tärkeimmät tavoitteet ja etsitään niille 
vaadittavat menestystekijät eli konkreettiset keinot, millä tavoitteisiin päästään (esim 
Kilpailutoiminta – SM-kisat – taloudellinen voitto – hyvä organisaatio) 

SIHY Arvot (ohjaavat kaikkea toimintaa) 
 
KS ehdotus: 
Jokainen islanninhevosen kanssa toimiva tuntee rodun erityispiirteet ja kunnioittaa 
niitä. Etc. tähän lisää... 
PR:  
Avoimuus, rehellisyys, läpinäkyvyys, positiivisuus, yhdessä enemmän, arvostettu,  

 
SIHY Missio eli tehtävä 

 
KS ehdotus:  
Me SIHY:ssä varjelemme islanninhevosen erityispiirteitä: viittä askellajia ja herkkää 
villihevosluonnetta.  
Edistämme harmoniaa ja kunnioitusta islanninhevosen kaikessa käytössä.  
SIHY yhdistää islanninhevosta rakastavat ihmiset olemalla elämyksiä, yhteisöllisyyttä 
ja tietoa tarjoava heimo; se astetta villimpi lauma. 
PR:  
näkyvä ja kuuluva, hyvä ja hyödyllinen yhteistyökumppani, merkittävä toimija 
valtakunnallisesti 

SIHY Visio eli tavoitetila 
 

 KS ehdotus: 
Islanninhevonen tunnetaan ja tunnistetaan monipuoliseksi alkuperäisroduksi, joka on 
ihmisen kumppani niin kilparadoilla kuin metsäretkillä. (skarpimmin pitäis ilmaista) 
Islanninhevosta arvostetaan laajalti sen iloisen ja yhteistyöhaluisen luonteen 
ansiosta.  
Alalla toimii osaavia ja kouluttautuneita ihmisiä ja askellajiratsastusta on mahdollista 
harrastaa koko maassa. Askellajiratsastus tunnetaan Suomen menestyksekkäimpänä 
ratsastusurheilulajina. 
  

SIHY Strategia eli tehtäväpolku vision saavuttamiseksi 
 
 PR ehdotus: 

Neljä näkökulmaa ja niiden painopisteet: 
 
 Taloudellinen näkökulma 
 Tavoitteena toiminnan kasvattaminen ja taloudellinen tasapaino hallitusti ja 
kannattavasti. 
 
 Asiakasnäkökulma 
 Jäsenhankinta ja nykyisten jäsenten tyytyväisyys sekä esimerkiksi jäsenedut 
 
 Sisäisten prosessien näkökulma 
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Valiokuntien yhtenäiset toimintatavat sekä yhteistyö johtokunnan sekä muiden 
valiokuntien kanssa. Toiminnan läpinäkyvyys organisaatiossa sekä jäsenistölle. Avoin 
ja rehellinen sekä ripeä asioiden hoitaminen, mutta myös ymmärrys vapaaehtoistyön 
rajoittavuuksista.  
 
Henkilöstön ja osaamisen näkökulma 
Johtokunnan ja valiokuntien jäsenten kouluttaminen sekä motivaation lisääminen ja 
ylläpitäminen. Moninaisen osaamisen esiintuonti niin toimihenkilöissä kuin 
jäsenistöstä.  
 
KS ehdotus tavoitteista: 
Tavoitteet 2025 
Islanninhevosharrastajien määrä on xxxxx. 
SIHY:n jäsenmäärä on xxxx. 
SIHY:n jäsentallien määrä on xx. 
Kotimainen kasvatus tuottaa xxx varsaa vuosittain. 
Kilpailuja järjestetään xxx... 
Askellajiratsastuksen maajoukkue menestyy kansainvälisissä kilpailuissa. 
SIHY:n koulutuksiin ja lisenssikursseille osallistuu xxxx ihmistä vuosittain. 
Etc. (en tiedä onko järkeä laisinkaan numeerisissa tavoitteissa?) 
 


