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Läsnäolijoille esiteltiin KIPA:n tilanne. Paikalliskerhoja tullaan informoimaan kun ohjelma on 
julkaistu. Paikalliskerhoille tullaan myös järjestämään koulutusta KIPA:n käytöstä. Tarkoitus olisi 
että paikalliskerhot saisivat KIPA:n omat tunnukset. 
 
Käytiin läpi vuoden 2014 kilpailukalenteri, joka päivitetään SIHY:n internet sivuille. SM-kisat 
sovittiin pidettäväksi Ypäjällä 27.-29.6.2014. 
 
Keskusteltiin WR-kilpailuiden järjestämisestä. Esille nousi kysymys, miten saataisiin ratsastajat 
motivoitumaan WR-kilpailuihin? Vuonna 2013 oli kolmet WR-kilpailut ja lisäksi SM-kilpailut 
kuukauden sisällä. Todettiin että WR-kilpailut ovat taloudellinen ponnistus paikalliskerhoille, 
johtuen ulkomaalaisen tuomarin, eläinlääkärin ym. kuluista. Ehdotettiin että useampi paikalliskerho 
yhdessä järjestäisi WR-kilpailut, näin saataisiin kuluja jaettua useamman paikalliskerhon kesken. 
Todettiin myös että SIHY:lle on ohjattu SRL:sta lisää rahaa ulkomaalaisten tuomareiden kuluihin. 
Ehdotettiin että WR-kilpailuiden järjestäjät saisivat bonuksen ja SIHY maksaisi osan kuluista 
kaikille WR-kilpailuita järjestäville paikalliskerhoille. 
 
Keskusteltiin SM-kilpailuiden järjestäjästä. Todettiin että SIHY on pääjärjestäjä ja kilpailut ovat 
urheiluvaliokunnan alaiset. Esitettiin että SM-kilpailuita varten perustettaisiin toimikunta. Ehdotettiin 
että paikalliskerhot voisivat järjestää SM-kilpailut. Paikalliskerhot anoisivat SIHY:ltä luvan järjestää 
kisat ja SIHY maksaisi kisajärjestäjille rahallisen bonuksen. Läsnä olevilta paikalliskerhoilta ei tullut 
kannatusta SM-kilpailuiden järjestämiseen. Ehdottettiin että syyskokouksessa jatketaan 
keskustelua SM-kilpailuiden järjestämisestä.  
 
Keskusteltiin IceTest koulutuksista. Sovittiin että teetetään käyttöohje IceTest käyttäjille. 
Paikalliskerhot voisivat näin järjestää itse omissa tilaisuuksissaan IceTest koulutusta. Ehdotettiin 
että SIHY järjestäisi yhdistetyn KIPA ja IceTest koulutuksen sen jälkeen kun KIPA on saatu 
käyttöön. 
 
Esitettiin kysymys onko huhupuheissa perää SIHY:n eroamisesta SRL:stä? Todettiin että 
eroamisesta ei ollut puhuttu, vaan kyseenalaistettu kuluja joita SIHY maksaa SRL:lle, kuten 
jäsenmaksut. Keskusteltiin yleisesti SIHY:n ja SRL:n yhteydestä. Toettiin totesi että SRL:sta tulisi 
pyytää lisää rahaa SIHY:n toimintaan.  
 
Keskusteltiin miten SIHY voisi käyttää paikalliskerhoja hyväksi. Toivottiin että paikalliskerhot 
tekisivät listat tavaroista, joita paikalliskerhot voisivat vuokrata SIHY:lle, tai toisille paikalliskerhoille. 
Esitettiin myös että paikalliskerhot voisivat vuokrata ratoja toisille paikalliskerhoille.  
 
Paikalliskerhon edustaja esitti urheiluvaliokunnalle kysymyksen, voiko WR statuksen anoa 
pelkkien passiluokkien perusteella? Todettiin että ilmeisesti ei tarvitse järjestää ovaalikisoja 
saadakseen WR statuksen. Sovittiin että urheiluvaliokunta selvittää asian ja informoi 
paikalliskerhoja. 
 
Paikalliskerhon edustaja esitti toiveen että ryhmäluokat palautettaisiin takaisin aluekisoihin. 
Toivottiin perusteluita miksi ne ovat jätetty ulkopuolelle? Ehdotettiin että ryhmäluokista voisi karsia 
myös SM-kisoihin. Sovittiin että urheiluvaliokunta antaa palautteen asiasta paikalliskeroille. 



Todettiin myös hankalaksi se että T3 luokassa ratsastetaan lisäykset kuuluttajan pyynnöstä. Tämä 
sekoittaa ja häiritsee ratsastajia. Tähän toivottiin muutosta.  
 
Paikalliskerhon edustaja avasi keskustelun palkitsemisista. Toivottiin selvennystä siihen että 
jaetaanko ensi vuonna kaikissa kisoissa vain ruusukkeet? Kisaajilta on tullut palautetta kun ei ole 
saatu palkintoja, vaikka lähtömaksut on maksettu. SRL:n säännöissä lukee, että ensimmäiseksi 
sijoittuneet palkitaan. Esitettiin että olisi yleinen sääntö jota kaikki paikalliskerhot noudattaisivat. 
Ehdotettiin myös että vain junnut ja nuoret palkittaisiin. Urheiluvaliokunnan kanta on ollut, että 
kerhoille ei tule sanktioita jos palkintoja ei jaeta.  
 
Paikalliskerhon edustaja esitti urheiluvaliokunnalle kysymyksen, saako C-luokat pitää avoimena A- 
ja B-ryhmän kilpailijoille? Urheiluvaliokunnalta pyydettiin vastaus kysymykseen.  
 
Keskusteltiin rokotussäännöistä. Paikalliskerhon edustaja esitti että rokotussäänöissä ei voi olla 
tulkinnanvaraa, vaan sääntöjä on aina noudatettava. 
 
Paikalliskerhon edustaja otti esille helppojen luokkien romahtaneet osallistujamäärät. Syyksi 
esitettiin sääntömuutos, jossa ratsastajan tulee olla SIHY:n jäsen osallistuakseen helppoihin 
luokkiin. Ennen riitti että ratsastaja oli paikalliskerhon jäsen. Toivottiin että tämä sääntö 
muutettaisiin takaisin. Todettiin että vähäisen osallistumisen syynä voi olla myös se, että C-
luokissa on haasteellisempaa ratsastaa kuin helpoissa luokissa. Toisaalta SIHY:n alaisissa 
kilpailuissa olisi loogista kuulua SIHY:n, jotta voisi tehdä esim. ryhmänousuja. 
 
Paikalliskerhon edustaja toivoi että SIHY tekisi sponsorisopimuksen jonkun ruusukkeiden ja 
pokaalien toimittajan kanssa? 
 
Toivottiin johtokunnalta nopeampaa tiedottamista esimerkiksi eri tapahtumista. Johtokunta totesi 
tekijäpulan olevan merkittävä syy hitaaseen tiedottamiseen ja toivottiin myös jäsenistöltä aktiivista 
osallistumista yhdistyksen toimintaan. 
  
Johtokunnan edustaja esitti paikalliskerhoille kysymyksen miten ne huomioivat ei kisaavat 
jäsenet? Paikalliskerhojen edustajat kertoivat omista tapahtumista jotka ovat järjestetty kaikille 
jäsenille kuten kurssit, retket, vaellukset. Keskusteltiin myös muista kilpailumuodoista joita 
paikalliskerhot voisivat järjestää. SIHY:n internet sivuille on tulossa tapahtumakalenteri, johon 
tullaan päivittämään kilpailuiden lisäksi myös muut tapahtumat. 
 
Tilaisuuden päätteeksi todettiin että johtokunnan ja paikalliskerhojen on hyödyllistä jatkossakin 
järjestää vastaavia keskustelutilaisuuksia. Magnus Tiderman kiitti osallistujia ja tilaisuus päätettiin. 
 
 


