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Kokousaika tiistai 19.4.2011
Kokouspaikka Nurmijärvi, Tiina Hiltusen luona
Paikalla Kristiina Virolainen, Eveliina Laihonen, Sirpa Brumpton, Magnus Tiderman, 

Urpo Kankaala, Nina Laurila (edellisen johtokunnan jäsen), Kati Leppälahti, 
Tarja Nordman, Tiina Hiltunen

Poissa Anki Väyrynen sekä varajäsenet Annika Kyrklund ja Minna Paananen
Talous (esittelijä Nina Laurila)

• jäsenmaksuja tulee vuosittain noin 40.000 euroa
• yhdistyksellä ei ole erillistä kassaa ja kulut maksetaan kulukorvauslomaketta sekä 

alkuperäistä kuittia / kuitteja vastaan. Jos kulu on alle 500 eurua, rahastonhoitaja voi 
hyväksyä sen yksin. Jos kulu on 500 – 1000 eur, tarvitaan ko. valiokunnan puheenjohtajan 
sekä toisen johtokunnan jäsenen hyväksyntä. Jos kulu on yli 1000 eur, tarvitaan 
päätösvaltaisen johtokunnan hyväksynnät. Yksittäisen valiokunnan puheenjohtaja voi 
hyväksyä valiokuntansa kuluja 500 euroon asti.

• Palkkioita maksetaan vain laskua vastaan yritykselle tai yksityishenkilölle ja ehtona on joko 
Y-tunnus tai verokortti.

• Valiokunnat täsmentävät vuoden 2011 budjetit ja ne toimitetaan johtokunnan 
puheenjohtajalle 15.5.2011 mennessä.  

Urheiluvaliokunta (esittelijä Kristiina Virolainen)

• Maajoukkuetyöryhmä on valittu: puheenjohtaja & yhteyshenkilö on Kristiina Virolainen, 
maajoukkueen johtajaksi on valittu Hanna Koskinen ja apulaisjoukkueenjohtajaksi Anneli 
Tiihonen. Kirsi Nyström on varainhankkija. Erityisavustajana on Minna Sundholm. Annika 
Kyrklund sekä Saara Niemi ovat muut maajoukkuetyöryhmän jäsenet.

• Kaikkien maajoukkuevalmennettavien toivotaan olevan myös mukana varainhankinnassa.

Jalostusvaliokunta (esittelijä Kristiina Virolainen)

• Jalostusvaliokunnan puheenjohtajan valinta on vielä auki. Kristiina Virolainen vetää 
valiokuntaa kunnes uusi valiokunnan puheenjohtaja on valittu.

• Sirpa Brumpton ja Kati Ahola keskustelevat Hippoksen kanssa DNA tietojen 
siirtämisestä WF:iin.

PR-valiokunta (esittelijä Tarja Nordman)

• PR-valiokunnan ensimmäinen kokous on pidetty. Valiokunnan kokoonpano löytyy 
nettisivuilta:·   Varainhankintatoiminta (yhdistys / maajoukkue) koordinoidaan ja tavoitteena 
on, että yhdistyksellä on nimetty sponsorointivastaava.

• Tiedottamistä kehitetään. Laaditaan viestintäsuunnitelma / viestintäohjelma yhdistykselle. 
Asia valmistellaan valiokunnassa ja se tullaan esittelemään johtokunnalle hyväksyttäväksi. 
Valiokuntien viestintä linjataan viestintäohjelmassa.

• Tiedottajan roolista ja tehtävistä myös keskusteltiin. Yhdistyksellä ei ole päätoimista 

http://www.islanninhevonen.net/islanninhevosyhdistys/valiokunnat/pr-valiokunta/pr-valiokunnan-jasenet/


tiedottajaa.
• Oppilaitosyhteistyötä halutaan entisestään syventää (opinnäytetyö, historiikki). Ehdotettiin, 

että lehdelle tehdään uusi lukijatutkimus – tarjotaan opinnäytetyöksi.
• Vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan lisätään yhdistyksen historiikki sekä lukijatutkimus.
• Yhdistys oli mukana  Tampereen Hevoset-messuilla. yhdistyksen ständillä järjestettyyn 

lahden kansikuvakilpailuun osallistui yli 1000 messuvierasta. Osastolla myytiin 
maajoukkuepaitoja, koruja, solmioneuloja ja kirjoja.

• Uusia myyntituotteita mietitään: T-paidat, verkkarit, potkupuvut, sadeviitat ja heijastinliivi. 
Myyntituotteissa on yhdistyksen logo, islanninhevoskuvia ja mahdollisesti humoristisia 
tekstejä.  

• Yhdistyksen facebook-sivut on avattu.

Koulutusvaliokunta (esittelijä Kati Leppälahti)

• Islanninhevosen peruskurssi pidettiin Vihdissä huhtikuun alussa. Osallistujia oli 24.
• Koulutusvaliokunta koordinoi kaikkea SIHY:n koulutusta, vaikka järjestelyvastuu esim. 

jalostus- ja tuomarikoulutuksista säilyy jalostus- ja urheiluvaliokunnalla. KV koostaa 
vuosisuunnitelman, jossa näkyvät kaikki SIHY:n järjestämät koulutukset.

Nuorisovaliokunta (esittelijä Magnus Tiderman)

• Yksi henkilö on lähdössä Feifin Youth Campiin Skotlantiin.
• Keskusteltiin SIHYn omasta hevostaito-merkistä.
• Your Move tapahtuma on tulossa touko-kesäkuun vaiheessa. Mukana Anki ja Freyja 

Väyrynen sekä Sirpa Brumpton. Tilaisuudessa jaetaan yhdistyksen lehteä sekä uutta esitettä.

Muita mahdollisia asioita

• Johtokunta valmistelee yhtenäiset linjaukset ja toimintaohjeet valiokunnille toiminnan 
yhtenäistämiseksi. 

• Yhdistykseen on liittynyt 28 uutta jäsentä. Johtokunta toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi 
yhdistyksen toimintaan!

• Yhdistys täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Perustetaan työryhmä suunnittelemaan juhlavuoden 
asioita. 

• Vuoden 2011 kokouspäivät: 
• 24.5. klo 18
•  

10.7. klo 12
20.7. klo 18 Kotkaniemi
29.8. klo 18
05.10. klo 18
29.10. syyskokouksen yhteydessä
21.6. klo 18
30.11. klo 18

Nettitiedotteen toimittanut TN


