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SIHY JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2013 

Kokousaika 23.5.2013 kello 18.00−20.35 

Kokouspaikka Hyvinkää, Rantasipi 

Läsnä Magnus Tiderman (MT) puheenjohtaja, Eveliina Laihonen (EL), Jaana 

Korhonen (JK), Kati Leppälahti (KL), Nina Auvinen (NA), Kari Hirvonen (KH), 

Nina Kummola (NK) kokouksen sihteeri 

Poissaolostaan 

ilmoittaneet 

Urpo Kankaala (UK), Annastiina Jäppinen (AJ), Sirpa Brumpton (SB), Nicola 

Bergman-Kankaala (NBK), Tiina Savolainen (TS) 

 

 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin että kokous on päätösvaltainen sekä 

allekirjoitettiin kokouksen 2/2013 ja vuosikokouksen 2013 pöytäkirjat. 

 

 Rahastonhoitaja kävi yhdistyksen taloustilannetta läpi. Rahastonhoitaja totesi 

että valiokunnat ovat budjetissa. Taloudelliselle tilanteelle asettaa haasteita 

MM-kisojen jälkeen kotituvat laskut. Maajoukkuevalmennukseen on osallistunut 

vähäisesti ratsukoita. Budjetti on edelleen kuitenkin plussalla. Rahastonhoitaja 

painotti että laskulle ostettaessa on valiokunnan puheenjohtajalta tultava 

etukäteisilmoitus tulevasta ostolaskusta rahastonhoitajalle. 

 

 Päätettiin yhdistyksen puheenjohtajan osallistumisesta Berliinin MM-kisoihin. 

 

 Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja esitteli valiokunnan budjetin ja esitteli 

vuoden 2013 tapahtumakalenteria. Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja esitteli 

myös tämän hetken tilanteen hevosen harrastajatutkinnon ja harrasteohjaaja 

näyttöjen suorittamisesta koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Ohjaaja I kurssin 

järjestämiselle on ollut kysyntää. Mahdollisesta järjestettävästä kurssista 

päätetään myöhemmin. Syksyn ohjaajien vuosihuoltoon ulkomaalaisena vieraan 

on tulossa Mette Manseth. Yhdistyksen nettisivuille tulee myöhemmin tiedote 

FEIF-ohjaajien mahdollisuudesta hakea matkatukea Tukholmassa 6.-8.9.2013 

järjestettävään FEIF-koulutusseminaariin. 

  

 Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja esitteli maajoukkueen kuulumisia.  

 

 Rahastonhoitaja esitteli SRL:n KIPA:n toimintaa ja ominaisuuksia. SIHY:n 

mahdollinen KIPA:n käyttöönoton aikataulu olisi aikaisintaan ensi vuonna. 

 

 PR-valiokunnan puheenjohtaja esitteli SM-kisa kuulumisia. Kisavalmistelut ovat 

ajallaan ja hyvällä mallilla. Toimihenkilöitä on tällä hetkellä ilmoittautunut 

Ahvenanmaalta ja mannersuomesta n. 25 henkilöä. Ahvenanmaan 

maakuntahallitus tukee kisoja ja mm. toimihenkilöiden kuluja. 

 

 Maajoukkueen hyväksi on järjestetty arpajaiset. Arpoja myyvät paikalliskerhot ja 

ne voi maksaa joko käteisellä tai maajoukkueen varainhankintaa varten avatulle 

pankkitilille. Arvonta suoritetaan SM-kisojen yhteydessä.  



 

 Maajoukkueelle avattiin omat Facebook-sivut 

http://www.facebook.com/askellajiratsastus. Maajoukkuetyöryhmälle ja 

maajoukkuevalmennukselle on avattu oma sähköpostiosoite 

maajoukkue@islanninhevonen.net. Lisäksi maajoukkueelle on tulossa 

myyntituotteita ja oma logo. Logon on suunnitellut Minna Paananen. 

 

 SM-kisoista tulee reaaliaikaista tietoa internettiin, seuraa SM2013-sivuja 

http://www.islanninhevonen.net/kilpaileminen/suomenmestaruuskilpailut. 

SIHY:n Twitter on julkinen kaikille ilman rekisteröitymistä 

https://twitter.com/SIHY_FIHF.  

 SM-kisoissa tullaan järjestämään yleisöluento, jossa Anna Andersen kertoo 

yleisölle kilpailijoiden suorituksista, pisteistä ym. Tilaisuudet tullevat olemaan 
maksullisia ja tuotto menee maajoukkueen hyväksi. 
 

 Aluevalmennukselle avataan oma sähköpostiosoite 
aluevalmennus@islanninhevonen.net. 

 

 Nuorisovaliokunta tiedotti, että FEIF Youth Campiin Norjaan osallistuu kaksi 

ratsastajaa suomesta. 

 

 Seuraava johtokunnan kokous pidetään 30.6.2013 SM-kisojen yhteydessä 

Ahvenanmaalla. 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.  
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