
Kokoustiedote 24.5.2011

SIHY JOHTOKUNNAN KOKOUS Pöytäkirja 4/2011
Kokousaika: tiistai 24.5.2011
Kello: 18.25-21.50
Kokouspaikka: Lohjan Purjehtijoiden maja - Nuottatie 2 - 08100 Lohja
Paikalla :Kristiina Virolainen, Eveliina Laihonen, Sirpa Brumpton, Magnus Tiderman, Anneli 
Tiihonen, Tarja Nordman, Anki Väyrynen
Poissa: Tiina Hiltunen, Urpo Kankaala, Kati Leppälahti, varajäsenet Annika Kyrklund ja Minna 
Paananen
 
Käsiteltyjä asioita

• Kukin valiokunta tarkastaa omaan vastuualueeseen kuuluvat nettisivut ja päivittää 
tarvittaessa. Pyritään siihen, että sivuilla olevalla tiedolla olisi vain yksi ns. kotipaikka.

• Tiedoksi annettiin, että SRL:sta voi lainata tietokoneita ja hakea tukea projekteihin. 
• Valmennukseen ideoitiin ”korvanappikokonaisuutta”, jota voisi lainata/vuokrata 

valmennuksissa tai koulutuksissa. 
• Keskusteltiin Suomen mahdollisuudesta auttaa MM2015-kilpailujen järjestämistä yhdessä 

muiden pohjoismaiden kanssa. Tanska vetää projektia ja haluaa pohjoismailta tietoa 
osallistumistasosta ja –mahdollisuudesta. Julkaistaan netissä haku Suomen edustajasta 
projektiin. Ko. henkilön rooli on toimia yhteyshenkilönä, projektin vetäjänä ja tiedottajana 
Suomessa. *WC2015-FIN-projectleader*:n haastattelun suorittavat johtokunnan jäsenet. 
Projekti on käynnistymässä, joten kyseisellä henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan 
omassa maassaan. WC2015-hakemukset jätetään 1.9.2011 mennessä (Tanskalla vetovastuu). 

• Päivitetään johtokunnan muiutostiedot yhdistyksen sidosryhmille sekä sääntömuutokset 
PRH:een. 

• Urheiluvaliokunnan kokoonpano: poistuvat Laura Pihkala-Posti ja Jaana Huttunen. Uutena 
etäjäsenenä tulee Hanna Koskinen, GK-yhteystuomari.

• Tuomaribudjetissa ovat mukana myös GK-tuomarit. Icetestissä on myös GK-kilpailut. 
• FEIF esittänyt yleistoiveen maille, että tuomareille järjestettäisiin suuhaavojen tutkimus 

-koulutuksia eläinlääkärin ohjauksessa. 
• Valmennuksessa olevilta pyydetään palautteita valmennuksen toteutuksesta. 
• Paikalliskerhoille ehdotus; paikalliskerho järjestäisi sääntöluentoja kevätkauden alussa.
• Jalostusnäyttelyn mahdollisia paikkoja on selvitelty; Kytäjä/Orimattila/Kuuma-Forssa.
• Todetaan sähköisen arkistoinnin tarve: esitetään, että skannattaisiin kaikki relevantit 

materiaalit. Selvitetään asiaa.
• Jäsenistöstä tullut ehdotus, että jalostusnäyttelyitä pidettäisiin muuallakin kuin etelässä mm. 

varsanäyttelyt. Jalostusvaliokunta selvittää asiaa.
• Yhdistyksen uusi esite on valmistunut ja jaetaan ensi kerran Your Move –tapahtumassa.
• Yhdistyksen viestintäsuunnitelma laadinnassa.
• Your Move –tapahtumaan osallistuvat Freya Väyrynen ja Veera Sirén Sirpa Brumptonin 

valmennusdemossa. 
• Youth Capiin 23.-30.7.2011 osallistuu Sonja Reunanen Sanna Pohjola apunansa.
• Nuorten päivä pidetään 4.9. Ankin tallilla.



• Uudet jäsenet hyväksyttiin. Sihy toivottaa tervetulleiksi uudet jäsenet!


