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Kokousaika tiistai 17.1.2012 kello 18.19-20.59
Kokouspaikka Ankin talli, Kirkkonummi
Paikalla Magnus Tiderman (MT), Urpo Kankaala (UK), Tarja Nordman (TN), Kristiina 

Virolainen (KV) ja Anki Väyrynen (AV)
Poissa Annika Kyrklund (AK), Minna Paananen (MP), Tiina Hiltunen (TH), Kati 

Leppälahti (KL), Sirpa Brumpton (SB), Eveliina Laihonen (EL), Anneli 
Tiihonen (AT),

 
Yleisiä asioita
 
Islanninhevonen-lehti. Lotta Airila aloittaa lehden toimitussihteerinä. Minna Paananen lahjoitti 
yhdistykselle vuoden 20111 viimeisimmän lehden taittotyön, josta yhdistys kiittää 
lämpimästi. Vuosi 2012 on yhdistyksen 30-vuotisjuhlavuosi, ja lehdessä nostetaan juhlavuoden 
numeroissa alkuvuosien tapahtumia "muistojen arkistoissa".  Lehdeltä puuttuu vielä 
tuottaja (jälkimaininta: Tarja Nordman on luvannut auttaa lehden 1/2012 tuottamiseksi). Pyritään 
lisäämään lehden ilmoitustuottoa.
 
Suomen FEIF-konferenssin 2.-4.3.2012 edustajiksi esitetään Anna Anderssen/koulutusmeeting, 
Anni Mainela/urheilumeeting. Tuomarivaliokunta laatii yksityiskohtaisen esityksen UV-
valiokuntien pj:ien meetingissä päätettävistä asioista. Jalostusvaliokunta nimeää 30.1. mennessä 
edustajansa jalostusmeetinkiin. MT osallistunee puheenjohtajien meetinkiin. 
 
Tuomariseminaari 13.-14.4.2012 Islannissa. UV esittää Suomen edustajaksi Laura Pihkala-Postia. 
LPP pitää Suomen sisäisen oman seminaarin tuomariseminaarin jälkeen. 
 
Erovuoroiset puheenjohtajat vuosikokouksessa
Erovuoroisia valiokuntien puheenjohtajia ovat Anki Väyrynen/nuorisovaliokunta, Kristiina 
Virolainen/urheiluvaliokunta. Jäsenistöä kutsutaan mukaan hallitustoimintaan!
 
Urheiluvaliokunnan asioita
 
Tammikuun maajoukkuevalmennukseen, joka on samalla katselmus, ilmoittautui 19 ratsukkoa, 
lisäksi 5 ratsukkoa haluaa tulla huomioiduksi ryhmiä valittaessa.  Ei ole kannattavaa enää pitää 
kahta valmentajaa tämän kokoisella ryhmällä.  Pall Bragi Holmarsson toimii 
maajoukkuevalmentajana kaudella 2012.  Maajoukkuevalmennukseen valittaneen maksimissaan 20 
ratsukkoa.

Suomen Mestaruuskilpailut. KV selvittää, saako kansallisen luvan alle 15-vuotias ratsastaja. 
Alueluvan saa, jos on SRL:n perhe- tai täysjäsen. Kansallisen luvan saa, jos on SRL:n 
täysjäsen. Juniori – tai perhejäsen = joka ei kuulu SRL:oon.



 
UV on tehnyt päätöksen lähettää täysi edustusjoukkue Ruotsissa järjestettäviin PM-kilpailuihin. 
Etsinnässä joukkueen johtaja. 
 
SRL tukee MM-kilpailuja enemmän kuin PM-kilpailuja.
 
PR-toimintaan liittyviä asioita 
 
SIHY-päivä järjestetään. Sihy-päivä tullee olemaan  yleisölle avoin. Johanna Ihalainen koordinoi 
SIhy-päivän toteutusta Hevoset-messujen yhteydessä.
 
Hestneisti ry. (Lohjan alue) haluaa liittyä yhdistyksen paikalliskerhoksi. Johtokunta toivottaa uuden 
paikalliskerhon tervetulleeksi yhdistykseen mukaan.  Paikalliskerhoja pyydetään päivittämään 
yhteystietonsa. Tiedot pyydetään lähettämään yhdistyksen toimistosihteerille: 
http://www.islanninhevonen.net/yhteystiedot/
 
Sihyn kysyttyjä myyntituotteita voi tilata myytäväksi paikalliskerhojen tapahtumissa. 
Myyntituotteita voi tiedustella toimistosihteeriltä tai tarja.nordman(at)gmail.com (PR-valiokunnan 
pj.).
 
Landskampen 25.3.2011. Sihy tukee kilpailuun osallistuvia ratsukotia 300 e / ratsukko. 
Joukkueeseen kuuluu neljä ratsukkoa. Tiina Hiltunen on ilmoittanut halukkuudesta koordinoida 
matkaa. 
 
Koulutusvaliokunta
Toimintaa lähdetty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti ja koulutuksista tiedotetaan mm. 
tapahtumakalenterissa, ajankohtaisissa uutisissa. 
 
Seuraava kokous pidetään 28.2.2012 kello 18.
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