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Johtokunnan kokoustiedote 20.12.2009, Vihti 
 
Ennen varsinaista johtokunnan kokousta pidetiin strategiaseminaari, jota johti Anne Huuhtonen. 

Johtokunta kiittää asiantuntijaa ansiokkaasta ja aktivoivasta ohjauksesta ja tilojen käytöstä. sekä talli 

Ofeiguria päivän tarjoiluista. 

Paikalla: Urpo Kankaala (pj.), Tarja Nordman (siht.), Leif Bostöm, Nina Laurila, Leila Salovaara, Minna 

Rautiainen ja kutsuttuna Mika Rautiainen (PM2010). 

Talous 

Yhdistyksen toiminta muuttuu vuonna 2010 arvonlisäverolliseksi toiminnaksi. Yhdistyksen tilillä on 

joulukuussa 2009 noin 25.000 euroa. (15.000e PM varaus ja 10.000 e). Valiokuntia suositetaan ottamaan 

käyttöön yhtenäinen budjetinseurantamalli, joka löytyy netin työhuoneesta. Valiokunnat toimittavat 

budjettinsa yhdistyksen rahastonhoitajalle, joka toimittaa keskitetysti kaikkien seurannat tilitoimistolle. 

Valiokunnat toimittavat vuoden ensimmäiseen johtokunnan kokoukseen budjetin ja 

toimintasuunnitelman. Johtokunnan käsittelyn jälkeen annetaan myös jäsenistön kommentoida 

suunnitelmat ennen vuosikokousta (jäsenhuoneessa). 

Urheiluvaliokunta 

Urheiluvaliokunnalta pyydetään sähköpostitse esitystä johtokunnan päätettäväksi koskien 

tuomarikoulutukseen liittyviä asioita. Tuomarikoulutus kuuluu UV:n alaisuuteen. 

PR-valiokunta 

Lucia-kulkueeseen ei osallistuttu, koska yhteistyökumppani Icelandair perui osallistumisensa 

tapahtumaan. 

 

Hippos-lehden kisakalenterista puuttuu islanninhevosten kilpailut. SRL ilmoitti, että SIHYn pitää lähettää 

anomus, jotta saisi kilpailut SRL:n ylläpitämään listaan. UV:n sihteeriä pyydetään hoitamaan asia. 

Islanninhevonen-lehti ilmestyy vuonna 2010 viisi kertaa. Numerot 3 ja 4 on tuplanumero, joka 

julkaistaan ennen PM2010-kilpailuja. Vuoden 2010 Islanninhevonen-lehden ilmestymisaikataulu on 

valmis. 

Toimistosihteeri Johanna Ihalainen on lähettänyt ehdotuksen ilmoitusmyynnin sopimuksesta ja lähestynyt 

talliyrittäjiä markkinointikirjeellä. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen ilmoitusmyynnistä. Kaikki 

markkinointiin käytettävät aineistot hyväksytään PR-valiokunnan puheenjohtajalla ennenkuin ne 

lähetetään eteenpäin. 

Koulutusvaliokunta 

Johtokunta vahvistaa kaksi uutta islanninhevosharrasteohjaajaa: Johanna Ihalainen ja Kati Leppälahti. 

Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja varmistaa FEIF-luokituksen myöntämisen. Valiokunta tekee 

muutokset nettiin. Tutkintojen näyttöjen järjestäminen tapahtuu oppilaitosten kautta. SIHYltä puuttuu 

toistaiseksi arviointilomake, joka on työn alla. Johtokunta onnittelee Johanna Ihalaista ja Kati 

Leppälahtea tutkinnon suorittamisesta! 

PM2010 

Projektinjohtaja Mika Rautiainen ilmoitti, että heinäkuun Mestaruuskilpailujen suunnittelu etenee. 

Mestaruuskilpailujen suunnittelu sisältyy projektinjohtajan kanssa tehtyyn sopimukseen. 

PM2010-kilpailujen kulut on budjetoitu noin 100.000 euroon. PM2010-kilpailuijen arpajaisten palkintojen 

yhteisarvo on arvioitu olevan noin 10.000 euroa. Kun arpajaisten palkintojen arvo ylittää 2.000 e, pitää 
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hakea viranomaisilta arpajaislupaa. Virallinen arvonta suoritetaan Mestaruuskisojen jälkeisenä 

maanantaina. 

PM2010-lippujen myynti alkaa tammikuun lopulla ja kestää heinäkuun ensimmäiseen viikkoon. Lippuja 

voi ostaa ennakkoon 5.7.2010 asti. Tarjolla on myös lippupaketteja. SIHY-jäsenille on edullisemmat 

lippuhinnat. Lipunmyynti tapahtuu netissä. Lippuja voi ostaa paikan päällä myös maksukorteilla. 

Käyttöönotettava lipunmyyntijärjestelmä mahdollistaa myös SIHYn tuotemyynnin nettiin. Paikalliskerhot 

ja tallit voivat ottaa omille myyntitileille pieniä määriä SIHYn tuotteita. PR-valiokunta tiedottaa asiasta 

paikalliskerhoja ja talleja. 

Tammi-helmikuussa pidetään kokous PM2010-vastuuhenkilöille, jonka koolle kutsumisesta vastaa 

projektinjohtaja. PM2010-kilpailuilla on neljä pääsponsoria, jotka ovat El-Cables, Icelandair, Vilkas ja 

Back-on-Track. 

Edellisen kokouksen jälkeen lähetettyjä sähköposteja johtokunnalle 

10112009 email: SRL: seurojen puheenjohtajille lähetetty kysely 

19112009 email: Tuomarikoulutusasioita. (käsiteltiin kohdassa 144 §) 

19112009 email: Riding Club Cavalor ry:n aloite SRL:n syyskokoukseen 2009 

02122009 email / Mervi Turtonen: Itellan tiedote lähetys- ja maksumerkinnöistä 2010 lähtien. 

10122009 email: Ratsastajainliiton nuorisopäällikkö Nina Kaipio alkaa lähettää uutta kerhomailia kaikille 

kiinnostuneille hevoskerhonohjaajaksi valmistuneille. Sihyltä pyydetty tietoja. 

10122009 email/ Jäseneltä tullut ehdotus: Hanna Koskisen, Anja-Maija Koskisen ja Kati Leppälahden 

muistaminen heidän toimiessaan yhdistyksen ja lehden hyväksi. Johtokunta kiittää lämpimästi Hanna 

Koskista, Anna-Maija Koskista ja Kati Leppälahtea arvokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi ja 

laadukkaasta lehden toimitustyöstä. PR-valiokunta vastaa muistamisen hoitamisesta.. 

10122009 email / Kati Leppälahti: Islanninhevonen-lehden lukijatutkimuksesta on saatu tärkeää tietoa 

toimitukselle lehden kehittämiseksi. Lukijatutkimuksen teki SIHY:n jäsen Jenni Räty lopputyönään 

Laurea-ammattikoulussa. Lehden toimitus on saanut aineiston. Johtokunta kiittää lämpimästi Jenni Rätyä 

toiminnan kehittämiseksi ja jäseniä osallistumisesta tutkimukseen. 

SIHYn toimintastrategia  

Johtokunta tarkasteli yhdistykselle laadittua toimintastrategia vuodelta 2007 sekä Kati Leppälahden 

koostamaa viestintäohjelmaa, joka löytyy SIHYn netin jäsenhuoneen keskustelupalstalla. Johtokunta on 

strategiaseminaarissaan terävöittänyt yhdistyksen toimintastrategiaa. Strategiapäivän tuotoksena 

kirjattiin missio (=tehtävä): "Koota ihmiset yhteen aidon ja alkuperäisen islanninhevosen hyvinvoinnin 

säilyttämiseksi". Vuoden 2010 strategisiksi tavoitteiksi valittiin kaksi tärkeää aluetta: 

1. Kiitosta saaneen PM2010-kilpailujen toteuttaminen 

2. ME-hengen lisääminen ”SIHY = ME” 

Valiokuntia pyydetään laatimaan uusi toimintasuunnitelma strategisten tavoitteiden mukaisesti, kun 

yhdistyksen toimintasuunnitelma on hyväksytty. Toimintasuunnitelma, strategiset tavoitteet ja missio 

julkistetaan virallisesti johtokunnan ensimmäisen kokouksen jälkeen. 

Vuosikokoukseen tullee sääntömuutosehdotuksia, jotka käsitellään johtokunnan kokouksessa 2.2.2010. 

PR-valiokunnan puheenjohtaja lähettää sähköisen joulukortin yhdistyksen puolesta yhteistyökumppaneille 

ja kiittää hyvästä yhteistyökumppanuudesta vuonna 2009. 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 2.2.2010. 

Johtokunta kiittää jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa oikein hyvää 

joulun aikaa! 


