
Kokoustiedote 21.8.2013 

SIHY JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2013 

Kokousaika 21.8.2013 kello 18.00−20.45 

Kokouspaikka Hyvinkää, Rantasipi 

Läsnä Magnus Tiderman (MT) puheenjohtaja, Jaana Korhonen (JK), Kati Leppälahti 

(KL), Nina Auvinen (NA), Annastiina Jäppinen (AJ), Nicola Bergman-

Kankaala (NBK), Tiina Savolainen (TS), Nina Kummola (NK) kokouksen 

sihteeri 

Poissaolostaan 

ilmoittaneet 

Urpo Kankaala (UK), Sirpa Brumpton (SB), Eveliina Laihonen (EL), Kari 

Hirvonen (KH) 

 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin että kokous on päätösvaltainen sekä 

allekirjoitettiin kokouksen 3/2013 pöytäkirja. 

 

 Rahastonhoitaja raportoi videoneuvottelun välityksellä että yhdistyksen 

taloustilanne on budjetissa. 

 

 Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja kertoi, että Islannin Hólarissa 

työskentelevä ratsastuksen mestari Mette Mannseth saapuu Suomeen SIHY:n 

koulutusvaliokunnan kutsumana kouluttamaan ohjaajia ja ratsastajia 26.-27.10. 

Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Samaan ajankohtaan on ilmoitettu pidettäväksi 

yhdistyksen syyskokous. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin.  

 

 Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja esitteli valiokunnan budjetin. Kaudelle 2014 

on suunnitteilla 3 aluevalmentajaa. Keskusteltiin mahdollisesta 

maajoukkuetyöryhmän perustamisesta. Työryhmä toimisi urheiluvaliokunnan 

alaisena. Puheenjohtaja välitti myös maajoukkueen MM 2013 kuulumiset. 

 

  Johtokunta päätti kutsua paikalliskerhojen edustajat yhteiseen tapaamiseen. 

Tapaaminen järjestetään 29.9. johtokunnan kokouksen yhteydessä. 

Tapaamisessa on tarkoitus keskustella kilpailemiseen liittyvistä asioista, kuten 

vuoden 2014 kilpailukalenteri, SM-kilpailut, WR-kilpailut ja lisäksi keskustella 

muista esiin tulevista ajankohtaisista asioista. 

 

 Rahastonhoitaja kertoi SM 2013 kuulumiset. EL kertoi että sähköistä ajanottoa 

ei voitu passikilpailuihin järjestää, koska SM-kilpailuihin ei saatu yhtään laitetta 

lainaksi. 

 

 Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja esitteli syksyn näyttelynbudjetin. Näyttelyyn 

oli kokous hetkellä ilmoittautunut paljon hevosia, mutta vain kaksi 

kokonaisarvosteltavaa. Ensi vuoden näyttelyt pidetään 17.-18.5. ja 19.-

20.7.2014. 

 

 Jalostusvaliokunta järjestää syksyllä Keski-Suomessa jalostuksen peruskurssin.  



 Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja raportoi, että Norjan Youth Camp oli 

onnistunut ja osallistuja olivat tyytyväisiä. Youth Campista on tulossa juttu 

seuraavaan lehteen. Syksyllä järjestetään vielä kaksi nuorisopäivää. 

Nuorisopäivien pitopaikat ovat Jyväskylä ja Kuuma. 

 

 Nuorisovaliokunta tulee jakamaan stipendejä syyskokouksessa. 

 

 Yhdistyksen puheenjohtaja raportoi MM 2015 kuulumisia. Lipunmyynti 

yhteispohjoismaisiin MM-kilpailuihin on alkanut. Kisajärjestelyt etenevät 

suunnitellun mukaisesti ja aikataulussaan. Kilpailuista yritetään tehdä 

ratsastajille ja katsojille hyvät ja onnistuneet kisat. Lisäksi tarkoitus on saada 

eri kansalaisuudet esiin ja tuoda jokaisen pohjoismaan kansallista identiteettiä 

esille. MT esitteli MM 2015 logon.  

 

 Seuraava johtokunnan kokous pidetään Hyvinkäällä 29.9.2013 kello 14.00. 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.  

 

NK 29.8.2013 


