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Johtokunnan kokoustiedote 7/2009 
 
Talous/lisätietoja rahastonhoitaja Nina Laurila 

 Valiokunnat vastaavat oman budjettinsa seurannasta ja toteutuksesta. Valiokunnat velvoitetaan 
toimimaan budjetin mukaisesti eikä yllätyksiä saa tapahtua. Kuluvan vuoden taloudessa on 
huomioitava ensi vuoden tarve koskien pohjoismaisia mestaruuskilpailuja. Tavoitteena on saada 
rahaa säästöön kohdentaen ne PM2010-kilpailulle. Vuoden 2009 budjetti hyväksyttiin valiokuntien 
puheenjohtajien esitysten pohjalta. 

 Yhdistyksen tilintarkastajana toimii Tilintarkastusrengas Oy toistaiseksi. 

 Jokaisella yhdistyksen laskulla täytyy olla ennakkoon nimetty vastuuhenkilö. Asia koskee 
vastuuhenkilöitä ja valiokuntien puheenjohtajia. 

 Koulutuspalkkiot sisältävät alv:n entisen käytännön mukaisesti. 

 Jos laskuun tulee muutoksia, on niistä aina ilmoitettava etukäteen yhdistyksen rahastonhoitajalle. 
Kaikki ylimääräinen työ tilitoimistolla merkitsee lisäkuluja yhdistykselle. Myös maksumuistutukset 
maksavat yhdistykselle. Asia koskettaa jokaista sihyläistä. 

 Tapahtuma- ja kurssimaksut: viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä peruutukset ovat 
mahdollisia. Ilmoittautumispäivän jälkeen laskutetaan 50 prosenttia maksusta. Asia koskee jokaista 
sihyläistä. 

 Kurssimaksuihin hinnoitellaan toimistokulut maksun sisälle. 

 Myyntituotteisiin tulee viisi euroa pientoimituslisää, jos tilaus on alle 50 euroa. Yli 50 euron 
tilauksiin ei tule pientoimituslisää. 

 PM2010-kilpailuihin varattu 15.000 euroa on siirretty korkeakorkoiselle tilille. Korkotuotto 150 euroa. 

 Yhdistyksen veroilmoitus on lähetetty verovirastoon. Tilintarkastajien tilintarkastuskertomus on 
vahingossa liitetty vuosikokouspöytäkirjaan ja kiertää allekirjoituskierroksella. Kopio alkuperäisestä 
on toimitettava verovirastoon jälkikäteen. 

 Sihyn tilillä on pvm 26.5.2009 yhteensä 19.715,62 euroa. 

PM2010-kilpailut/lisätietoja pj. Kristiina Virolainen 

 Nettisivut ovat suunnitteilla 

 Logosuunnittelu tilataan muotoilusuunnittelija Minna Paanaselta. 

 Yhteistyöpalaveri Ypäjän kanssa lähiaikoina. 

 Yhteydenottokirje talkoolaisille valmistumassa. 

 Sihyn jäsenistö voi myös osallistua PM-kilpailun varainhankintaan. Jokaisesta yli 1.000 euron 
toteutukseen johtaneesta sponsorisummasta saa jäsen 20 prosentin palkkion! 

 Sihy on saanut ehdotuksen Sihyn ulkopuolisesta maksullisesta tapahtumajärjestäjästä 
kilpailunkoordinaattoriksi. Sihy selvittää asiaa. 

URHEILUVALIOKUNTA/lisätietoja pj. Kristiina Virolainen 

 Mestaruuskilpailujen kilpailunjohtajaksi lupautui Tarja Nordman. Vastuuhenkilöt ja 
toimihenkilöt kokoontuvat tiistaina 2.6.2009 koordinointikokoukseen. 

 Maajoukkuetyöryhmän toiminta on käynnistynyt. Maajoukkuerinki kokoontui 26.4.2009. 
Maajoukkuejohtajiksi 2009 esitettiin Sirpa Brumptonia ja Saara Niemeä. Sponsorineuvotteluja on 
käyty ja saatu useita. 

 Ulkomaan valmentajat ovat lupautuneet tekemään koevalmennukset ja rinki päättää valmentajan 
valinnasta. Ringin yhteyshenkilö on Annika Kyrklund. 
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 FIPO-sääntöjen käännöstyöt suomen kielelle tilataan Outi Aihkisalolta. Käännöstyö tehdään kesän 
2009 aikana. 

 HIHS:iin on tarjottu lajiesittelyä ja rotukavalkadia. 

 Mestaruuskisoihin 2009 ostetaan kisojen ajaksi eläinlääkäri. 

 Mestaruuskisojen 2009 toimihenkilöt saavat STAFF-paidat. 

JALOSTUSVALIOKUNTA/lisätietoja pj. Terhi Mäkelä 

 Kevään näyttely onnistui hyvin. Yksi heikkous nostettiin esille: tallialueella suoritetun 
eläinlääkäritarkastuksen aikana yhtäaikaisesti käyty Suomen hevosten laatuarvostelu olisi voinut 

aiheuttaa ongelmia. Toivottiin, että tulevaisuudessa tallissa olisi vain Sihyn hevoset samalla 
käytävällä. 

 Kaksi jalostushevosta on hyväksytty MM2009-kilpailuihin. Sihy tukee matkaa 200 euroa/hevonen 
(Jalval 100 euroa/hevonen ja SIHY-hallinto 100 euroa/hevonen). 

PR-VALIOKUNTA/lisätietoja pj. Minna Rautiainen 
 Islanninhevonen-lehden toimituspäällikkö, -sihteeri ja taittaja –haut jatkuvat. 

 Laurean opiskelija tekee päättötyönään Islanninhevonen-lehdelle tehdään lukijatutkimuksen. 
Tutkimus julkaistaan netissä kesäkuussa ja se kestää kesän ajan. Tekijä antaa aineiston Sihyn 
käyttöön. 

 Ilmoitus- ja mainoshintoihin tulee 10 prosentin korotus elokuusta 2009 lähtien. 

 Jäsenhankinta-kampanja talleihin käynnistyy heti ja kestää vuoden loppuun. Tampereen messuilla 
yhteystietonsa jättäneille lähetetään syksyllä lehti ja jäsenkirje. 

 Sihy oli mukana ProHevonen -messuilla. 

 Uusista myyntituotteista on pyydetty tarjouksia. 

 Jäsenistöltä tullut esitys tiedotuksen aktivoimisesta SRL:oon: Valiokuntien puheenjohtajia ja 
johtokunnan jäseniä pyydetään muistamaan tiedottaminen myös SRL:oon. Edellinen johtokunta on 
sopinut, että yhdistyksen sihteeri lähettää Sihyn uutiset SRL:oon. 

 Icelandair-sopimus päättyy 18.8.2009. Sopimusneuvottelut käydään ennen kauden päättymistä. 

YLEISIÄ ASIOITA 

 Patentti- ja rekisterihallitukseen lähetetään johtokunnan vaihtuessa muutostiedot. 
Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, sihteerillä, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. 

 Kaupparekisteri-ilmoituksella tehdään muutospyyntö yhteystietoihin. 

 Jäsenistöltä tullut esitys johtokunnan nettitiedotteiden siirtämisestä jäsenhuoneeseen. 
Johtokunta hyväksyi ehdotuksen ja siirtää nettitiedotteet jäsenhuoneeseen. Maininta uudesta 
tiedotteesta julkaistaan Sihyn netin julkisella puolella. 

 Jäsenhuoneessa on meneillään jäsenkysely. PR-valiokunta ja yhdistyksen sihteeri ideoivat kyselyn 
kehittämistä ja hyödyntämistä. 

 Jos Sihyn edustaja osallistuu kansainvälisiin tapahtumiin, velvoitetaan edustajaa 
antamaanraportti johtokunnalle kuukauden sisällä. Jos edustaja ei ole johtokunnan jäsen, raportoi 
hän tapahtumasta valiokunnan puheenjohtajalle. 

 
 
 

 


