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Kokousaika 08.09.2015 klo 00:00 

Kokouspaikka Hyvinkää, Rantasipi 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Sara Keane (SK) sihteeri, 
Minna Poukkanen (MP), Laura Niemi (LN), Sirpa Brumpton (SB), 
Silvia Ufer (SU), Jenni Kurki (JK), Mia Kiesi (MK), Nina Auvinen (NA) 

Poissaolostaan 
ilmoittaneet 

Tiina Savolainen (TS), Paula Sarsama (PS) 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin että kokous on päätösvaltainen. 

 
 SRL:n tukea tuloutuu loppuvuodesta n. 20 000 euroa sekä Hippokselta n. 2000-

3000 euroa.  
 

 MM-kisojen tilanne näillä näkymin tuloksen osalta +/-0, joten sieltä ei näillä 

näkymin ole odotettavissa tuloja. 
 Toimistosihteeri tekee yhteenvedon SM-kilpailuiden tuloksesta seuraavaan 

johtokunnan kokoukseen.  
 

 Kokouksessa käsiteltiin valiokuntien budjetteja ja toimintasuunnitelmia vuodelle 

2016. 
 

 Koulutusvaliokunta pyrkii keskusteluun alan oppilaitosten kanssa 

islanninhevosharrasteohjaajakoulutuksen järjestämisestä. 

 Urheiluvaliokunnan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 mm. 3-tason 

kilpailuja pyritään järjestämään enemmän. Lisätään tietoisuutta 
gaedingakeppnistä. Passipäivä on suunnitteilla ja sen yhteydessä on aikomus 
pitää Gaedingakeppnikisat. 

 
 UV järjestää tiedotustilaisuuden gaedingakeppnistä Kuumassa 12.9. 

 
 Kilpailujärjestelmäuudistuksesta on pyydetty palautetta ja sen mukaan tullaan 

mahdollisesti tekemään muutoksia.  

 
 Niki Bergman-Kankaala on jättäytynyt ratsastajaedustajan paikalta ja tilalle 

tullaan valitsemaan uusi edustaja kerhojen ehdotusten perusteella. 
 

 Jalostusvaliokunta on kouluttamassa uusia lisenssikurssien järjestäjiä syksyllä. 

 
 Jalostusvaliokunnan mitta on rikkoontunut ja tilalle hankitaan uusi.  
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 HIHS2015-tapahtumassa järjestetään mitalikahvit median edustajille. Katie 
Brumpton ja Arnella Nyman ovat kutsuttu tapahtumaan. 
 

 Youth Cup 2015 järjestetään vuonna 2016 Hollannissa. 
 

 MP on ollut yhteydessä SRL:n nuoret päättäjät-ryhmään avatakseen 
yhteistyön. 
 

 Syksyllä ohjelmassa vielä yksi nuorten päivä, 21.11. Sappeen ratsutilalla. 
 

 Käsiteltiin MM-kilpailun palautteita, jotka olivat pääsääntöisesti erittäin 
positiivisia.  

 
 Maajoukkueenjohto kaudelle 2016-2017 laitetaan avoimeen hakuun. 

 

 Syyskokouksen kutsu sekä tiedote vaihtovuoroisista johtokuntapaikoista ja 
vapaa-ajan toimikunnan perustamisesta on laitettu yhdistyksen kotisivuille. 

Syyskokouksen yhteydessä järjestetään paikalliskerhotapaaminen. 
 

 Fagurin Ratsastajat hyväksyttiin Sihyn paikalliskerhoksi. 

 
 Urheilufoorumin 21.11. yhteydessä järjestetään Sihyn SyysGaala, jossa 

palkitaan mm. Vuoden Parhaat. 
 

 Seuraava johtokunnan kokous pidetään 03.10.2015 Hyvinkäällä. 
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:45. 

 
 

NA 22.09.2015   


