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Kokousaika keskiviikko 30.11.2011 kello 17.30-20.38
Kokouspaikka ABC Lohja
Paikalla Magnus Tiderman (MT), Tarja Nordman (TN), Sirpa Brumpton (SB), Anneli 

Tiihonen (AT), Eveliina Laihonen (EL) ja Kristiina Virolainen (KV)
Poissa Anki Väyrynen (AV), Urpo Kankaala (UK), Annika Kyrklund (AK), Minna 

Paananen (MP), Tiina Hiltunen (TH), Kati Leppälahti (KL)
 
Esran tuki jäsenyhdistykselle: liitto tukee jäsenyhdistyksiä järjestämällä kursseja (ensiapu-, 
turvallisuus-, järjestysmies), jonne voisi myös Sihyn jäsenet osallistua. MT selvittää lisää asiasta. 
 
Ice-Test –koulutusta tarvitaan lisää. 
 
Budjetti on valmistumassa. Mestaruuskilpailuiden vuoden 2011 tulos tulee olemaan positiivinen. 
Landsmot-lähettilääksi vuonna 2012 ehdotettiin EL:sta. 
 
SB on keskustellut liiton Marian Seppälän kanssa ratsukoiden kilpailumenestyksestä 
annettavien pisteiden huomioon ottamisesta esimerkiksi urheilulukioon hakiessa: Pisteet saa SM-
tasosta eteenpäin. SB selvittää liitos ratsukoiden maksuihin liittyvät asiat koskien 
Mestaruuskilpailujen muuttamisesta Suomen mestaruuskilpailuksi. Ratsastajien mielipidettä 
kysytään asiasta. Urheiluvaliokunta hoitaa asiaa eteenpäin.
 
Mestis-kisarajat ovat netissä ja yksi ylitys ratsukoilta riittää. Maajoukkuevalmennustoiminta: on 
suunniteltu 6 valmennuskertaa vuodelle 2012, joista kuudes pidettäisiin Mestaruuskilpailujen 
yhteydessä. Vuonna 2012 maajoukkueen koostumus: 15 A-ryhmäläistä ja 15 B-ryhmäläistä. A-
ryhmäläiset valitaan nykyisistä valmennettavista, Uudet ratsukot tulevat B-ryhmäläisiksi.
 
Aluevalmennusmaksuja ei ole vielä päätetty (SRL). Kilpailutoiminnan perusteet –kurssi (entinen 
tuomarisihteerikurssi) pidetään alkuvuonna Lohjalla Hestbakkissa. 
 
Jalostusnäyttelyt pidetään 18-20.5.2012 Forssassa (kokonaisarvosteltavat)  ja Kuumassa (varsat). 
Molemmat paikat  täyttävät näyttelykriteerit. Syksyn näyttely pidetään 1-2.9.2012. Paikka on vielä 
avoin.
 
Keskusteltiin jalostusnäyttelyn pitämisestä PM-kisojen yhteydessä, Jalvalissa pidetään ehdotusta 
periaatteessa hyvänä ja kannatettavana, mutta samalla on nostettu pöydälle, Suomen mahdollisuus 
hoitaa oma osuutensa kun PM::t seuraavan kerran järjestetään meillä. Haasteellista on sekä 
näyttelypaikan, että toimihenkilöiden järjestäminen. Johtokunta toteaa, että tällä hetkellä Suomella 
ei ole mahdollisuuksia toteuttaa näyttelyitä PM-kilpailujen yhteydessä (paikka puuttuu, 
toimihenkilöitä tarvitaan lisää). Jos tulevaisuudessa tilanne muuttuu, voi silloinen johtokunta miettiä 
mahdollisuuksia toteuttaa.



 
Tilastoislanninhevosilla ei oikeutta osallistua WR-kilpailuihin.
  
Olisi hyvä, jos nuorisovaliokunnan tapahtumia voitaisiin järjestetään eri puolilla Suomea. 
 

 

Yhdistys on mukana kahdessa isossa yleisötapahtumassa keväällä. 
·        Horse Fair 2012
·        Hevoset-messut 2012 (erillinen SIHY-päivä)
 
Islanninhevonen-lehti: MT selvittänyt, että yhdistys saa alv-vähennyksen painotalolta 
yleishyödyllisyyteen perustaen, jos lehteä toimitetaan vähintään neljä kertaa vuodessa.
 
Ajankohtaistiedottaminen siirtyy nettitiedottamiseksi. Facebookin yleistiedotusta voisi kehittää ja 
aktivoida; esimerkiksi hyödyllisten linkkien julkaiseminen facebookin seinällä (myös jäsenistö).
 
SIhyn netin etusivulle avataan paikaliskerhoille oma palsta.  


