
Suomen ISlannInhevoSyhdIStyS Ry:n SyySkokouS 2009           Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka 7.11.2009, Hotelli Revontuli, Hankasalmi
Jäseniä oli paikalla 20

1 § kokouksen avaus
 Kokouksen puheenjohtaja Urpo Kankaala avasi kokouksen klo 14.20

2 § kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokouskutsu on julkaistu internetissä ja islanninhevonen -lehdessä sallitussa ajassa.
 Paikalliskerhot ovat saaneet kutsun kokoukseen 6.10.2009 sähköpostitse.
 Todettiin että kokous on päätösvaltainen.
 Kokouksen sihteerinä toimi Minna Paananen

3 § työjärjestyksen hyväksyminen
 Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

4 § vuoden 2010 suunnittelu

tapahtumakalenteri
(Liitteenä SIHYn tapahtumakalenteri vuodelle 2010)

 Johtokunnalle on saapunut esitys SM kisojen siirtämiseksi. 
 Ehdotus ei sovi Ypäjän kanssa jo sovitun päivämäärän vuoksi. 
 On myös havaittu aiempiin vuosiin pohjaten, että kisat juhannuksena eivät toimi.

 Keskusteltiin SIHY päivän järjestämisestä jonkun paikalliskerhon voimin. 
 Ehdotettiin SIHYn sivuille laitettavaksi tai sähköisesti jaettavaksi kysely paikalliskerhoille heidän   
 halukkuudestaan järjestää SIHY päivää tai muuta islanninhevospäivää.

 Toivottiin SM kisojen ja PM kisojen välille kilpailuja (tai harjoituskilpailuja). 
 Päätettiin esittää toive kisojen järjestämisestä paikalliskerhoille.

 Tapahtumakalenteria muokattiin paikalliskerhojen toiveiden mukaan. 
 Muokattu tapahtumakalenteri 2010 hyväksyttiin. 
 Muokkaukset kalenteriin olivat:
 - Snöggurin kilpailut Ypäjällä varmistuvat vasta, kun Snöggur saa varmistuksen kisapaikan 
   varauksesta Ypäjältä.
	 -	Gaedingur	fipo	kisat	eivät	ole	19.6.,	mikäli	silloin	jalkurilla	kisat.	
   Gaedingur miettii myöhemmin järjestävätkö he kisoja näiden kisojen tilalle.
 - Nattfarilla ei kisoja 15.5.

valiokuntien toimintasuunnitelmat
(Liitteenä SIHYn toimintasuunnitelma vuodelle 2010)

 urheiluvaliokunta
  Esityksen mukainen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
  
 PR-valiokunta 
  Minna Rautiainen tiedotti ajatuksesta jakaa PR valiokuntaa useampaan vastuualueeseen.
 
  Tiedotettiin myös tapahtumista, joissa PR valiokunta on mukana.
 
  Huomioitiin tallien ja paikalliskerhojen mahdollisuus toimia PR toimijoina ja vastuunkantajina.

  Esityksen mukainen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
  
 nuorten valiokunta
  Esityksen mukainen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.



 Jalostusvaliokunta
  Esityksen mukainen toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
  
 koulutusvaliokunta
  Leila Salovaara esitteli koulutusvaliokunnan toimintaa. 
  Tiedotettiin harrasteohjaajakoulutuksesta.
  Esitettiin ajatus kilpailujen järjestäjille suunnatun koulutuksen järjestämisestä. 

5 § muut esille tulevat asiat

 Mika Rautiainen esitteli PM projektia.
 Todettiin, että työntekijöitä on paljon, mutta vastuunkantajia vielä kaivataan PM organisaatioon.

 Otettiin puheeksi SIHYn toimintastrategia. 
 Toimintastrategiaa haluttaisiin purkaa jäsenistölle selkokielellä.
 Puhuttiin paikalliskerhojen vastuun lisäämisestä SIHYn tapahtumien järjestämisessä.

 Mika Rautiainen otti esille kysymyksen: Miten SIHY palvelee paikalliskerhoja 
 ja miten paikalliskerhot voisivat palvella SIHYä paremmin? 

 Ilmaistiin, että paikalliskerhojen panos on suuri WR kisojen järjestämisessä. 
 Ulkomaalaisten tuomareiden paikalle saaminen haastavaa taloudellisesti.
 Kyseltiin SRL:n tukien perään, voidaanko hakea lisää taloudellista tukea sieltä.

 Leila Salovaara toivoi aktiivisuutta tuomarikoulutukseen osallistumiseen, 
 jotta tuomarien hankintapaine kauempana Etelä-Suomessa järjestettäviin kisoihin helpottuisi.

 Mika Rautiainen ja Urpo Kankaala haluavat avata keskustelua Paikalliskerhojen ja SIHYn välillä   
 vierailemalla paikalliskerhoissa. Mahdollisesti myös islanninhevostalleilla.

 Peräänkuulutettiin vastavuoroisuutta, aktiivisuutta ja yhteistyötä paikalliskerhojen, SIHYn ja 
 tallien välillä. Tiedotuksen määrää painotettiin.

 SRL koulutuksista oltiin kiinnostuneita. Johtokunta neuvoi SRL:n sivuille tutustumaan koulutuksiin.

 Hippoksen sivuille toivottiin lisää infoa islanninhevosista. 

 Ilmeni ajatus, että paikalliskerhojen panos menee omien jäsenten hankkimiseen ja tyytyväisyyden  
 ylläpitämiseen, ei jää panosta SIHYn toiminnan järjestämiseen. 
 Yhteistyö SIHYn ja paikalliskerhojen välillä painottuu. 
 Jätettiin pohdittavaksi kysymys, kuinka saataisi painotukset tukemaan toisiaan paremmin?

 Pohdittiin ajatusta SIHYn jäsentalli määritelmästä.

 Hippoksen kilpailukalenteriin toivottiin merkintää myös islanninhevostapahtumista.
  
6 § kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45


