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SIHY JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN 7/2012 NETTITIEDOTE       
Kokousaika 15.8.2012 kello 18:00-21.38
Kokouspaikka Espoo (Tiderman)
Läsnä Magnus Tiderman (MT) puheenjohtaja, Urpo Kankaala (UK), Nicola Bergman-

Kankaala (NBK), Nina Prusila (NP), Tarja Nordman (TN) sihteeri, Sirpa 
Brumpton (SB), Jaana Korhonen (JK), Eveliina Laihonen (EL)

Poissaolostaan 
ilmoittaneet

Kati Leppälahti (KL), Tiina Erkkilä-Wahtera (TEW), Tiina Ryhänen (TR), 
Annika Kyrklund (AK),

 

• Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt päätöksen sääntömuutoksesta, jossa johtokunnan 
jäsenet valitaan syyskokouksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tänä vuonna valitaan 
johtokunnan erovuoroiset jäsenet uudelleen, joita ovat varapuheenjohtaja, sihteeri, 
urheiluvaliokunnan ja nuorisovaliokunnan puheenjohtajat.

• Syyskokous pidetään lauantaina 3.11.2012, todennäköisesti Hämeenlinnassa. Kutsu 
syyskokoukseen julkaistaan netissä ja lehdessä. Esityslista laaditaan kuten vuosikokouksen 
esityslista. Syksyllä laaditaan toimintasuunnitelma ja budjetti. Keväällä tarkastetaan 
toimintakertomus ja tilinpäätös. Kaikki toimintakauden aikana tehtävässä toimineet ovat 
tilivelvollisia, joille myönnetään vastuuvapaus vuosikokouksessa. Eveliina Laihonen 
julkaisee uudet säännöt netissä. Jos olet kiinnostunut jostain vapautuvasta pestistä, ota 
yhteyttä: tarja.nordman@gmail.com.

• SRL:n saatavia tukia selvitetään. Sihyn toimintasuunnitelma on lähetettävä SRL:oon 
syksyllä tukisaatavien varmistamiseksi. Se tarkoittaa myös paikalliskerhojen järjestämien 
kilpailujen aikataulusuunnitelmaa. UV:n puheenjohtaja Jaana Korhonen informoi 
paikalliskerhoja asiasta tarkemmin. Jaana Korhonen, Sirpa Brumpton ja Eveliina Laihonen 
käyvät viikolla 38 SRL:ssa keskustelemassa yhteistyökuvioista.

• SRL:n jakamat edustusvaatteet maajoukkueelle: vaatevaraus kannattaa tehdä hyvissä ajoissa 
ennakkoon, jotta olisi sopivia vaatekokoja.

• Yhdistyksen tapahtumatiedottamista kehitetään. Tärkeätä olisi saada medianäkyvyyttä ja että 
tiedottaminen olisi aktiivista. PR-valiokunta miettii keinoja.

• Koulutusvaliokunta julistaa loppuvuonna yhdistyksen sivuilla ja Islanninhevonen-lehdessä 
luokitelluille FEIF-ohjaajille jatkokouluttautumiseen tarkoitettuja apurahoja haettavaksi. 
Käytäntö on sama kuin viime vuonna. Jaossa olevien apurahojen määrä varmistuu, kun 
syksyn koulutusten tuotto selviää lokakuussa. 

• Ahvenanmaa on toivonut maajoukkue -ja aluevalmennusta järjestettäväksi 
ahvenanmaalaisille.

• Maajoukkuevalmennuksissa ja PM-kilpailuissa maajoukkueryhmän henki palautteiden 
pohjalta on ollut hyvä.

• Arkivalmentajan ja ratsastajan on hyvä tuoda esille maajoukkuevalmennuksessa myös 
ratsastajan psyykkiseen tilaan ja suoritukseen vaikuttavat tekijät. Anna Andersen aloittaa 
psyykkisenä valmentajana, jonka palveluja voivat kilparatsukot ostaa niin halutessaan. 
Andersenin palvelut ovat maksullisia, ja kukin vastaa kuluistansa itse.

• Sihyltä on pyydetty Horse Showiin 20.10.2012 islanninhevosesitystä (ap ja ip). Ohjelmasta 
toivotaan vauhdikasta ja tasokasta. Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja Jaana Korhonen ottaa 
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yhteyttä ratsukoihin ja erillinen työryhmä suunnittelee kokonaisuuden.
• FEIF:n online tulossivut  http://feifmarks.com/        
• Paikalliskerho Framtidin perustaminen.

Uusi jalostustoimintaan liittyvä paikalliskerho on perustettu. Framtid tekee syksyn näyttelyn 
käsiohjelman. Yhdistys toivottaa uuden paikalliskerhon tervetulleeksi toimintaan mukaan!

• Jalostusnäyttely 1.-2.9.2012 järjestetään Pilvenmäessä/Kuumassa. Ehdotus tulevaisuuteen: 
kun rata on tehty valmiiksi, voisiko rataa hyödyntää ratatreeniin näyttelyn jälkeen?

• Yhdistyksen 30-vuotis JuhlaGaala päätettiin pitää syyskokouksen yhteydessä 3.11.2012, 
paikka todennäköisesti Hämeenlinnassa. Gaalailtaa suunnittelee työryhmä: Sirpa Brumpton, 
Jaana Korhonen, Tiina Erkkilä-Wahtera, Nina Prusila.

• Ensimmäinen nuorisopäivä peruttiin. Nuorisovaliokunta ideoi erilaisia teemoja toimintaansa, 
joista nuorisovaliokunta tiedottaa erikseen. Nuorisovaliokunnalla on suljettu FB-ryhmä, 
jossa 80 osallistujaa. Teemana: harrastelijat – kilpailijat.

• Suomesta toivotaan islanninhevosten MM2015-työryhmään jäsentä. Magnus Tiderman 
toimii jäsenenä, kunnes uusi nimetään. Jos on kiinnostunut sitoutumaan projektiin mukaan, 
ota yhteyttä Magnus Tidermaniin. Suomi suunnittelee Islannin kanssa MM2015-kilpailuun 
sosiaaliset tapahtumat (seremoniat, iltajuhlat yms.).

• Seuraava kokous pidetään 11.9.2012.
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