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SIHY JOHTOKUNNAN KOKOUS   3/2012  
 

Kokousaika tiistai 28.4.2012 kello 18.15-21.31
Kokouspaikka Kytäjän Islanninhevoskeskus, Kytäjä
Kutsutut Magnus Tiderman (MT) puheenjohtaja, Tarja Nordman (TN) sihteeri, Eveliina 

Laihonen (EL), Urpo Kankaala (UK), Kati Leppälahti (KL), Annika Kyrklund 
(AK), Sirpa Brumpton (SB), Jaana Korhonen (JK), Tiina Ryhänen (TR), Tiina 
Erkkilä-Wahtera (TEW), Nicola Bergman-Kankaala (NBK), Nina Prusila (NP) 
sekä vanhasta johtokunnasta Kristiina Virolainen (KV) 

Poissaolostaan 
ilmoittaneet

vanhasta johtokunnasta: Anneli Tiihonen (AT), Tiina Hiltunen (TH), Minna 
Paananen (MP), Anki Väyrynen (AV)

 
Keskusteltuja asioita
Johtokunta kiitti poistuvia jäseniä panoksestaan yhdistyksen hyväksi ja toivotti uudet johtokunnan 
jäsenet tervetulleiksi toimintaan. Johtokunta sopi työskentelytavat ja –kanavat ja painottaa, että asiat 
tuodaan hyvissä ajoin johtokunnan kokoukseen. Myös valmisteluvaiheen asioita on tärkeätä 
tiedottaa jäsenistölle. SRL:n valmiita oppaita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi kannattaa 
hyödyntää. 
 
Ehdotus palkintosponsoritoiminnan kehittämiseksi: PR:llä pitäisi olla tiedossa yhdistyksen vuoden 
palkintotarpeet, jotta voitaisiin tehdä sopimus yrityksen kanssa, joka vastaisi kuluvan vuoden 
kaikista yhdistyksen tapahtumissa jaettavista palkinnoista. 
 
Uusia tuotteita suunnitellaan hankittavaksi. Toimistosihteeri Johanna Ihalainen on koonnut 
jäsenistöltä tulleita ideoita yhdistyksen myyntituotteiksi ja tarjouspyyntökierros on meneillään. SM-
2012 liittyviä sponsorineuvotteluja käydään parhaillaan. 
 
Vuosikokouksen pöytäkirjaa ei olla vielä saatu julkaistua, koska siitä puuttui tietoja, joita pyydettiin 
toimitettavaksi vuosikokouksen jälkeen. Johanna Ihalainen päivittää tiedot pöytäkirjaan ja tämän 
jälkeen voidaan pöytäkirja julkaistaan netissä.
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen sääntömuutos on parhaillaan käsiteltävänä 
PRH:ssa, joten toimitaan edelleen vanhojen sääntöjen mukaisesti. Nykytilan heikkous: syksyn 
kokouksessa tehdään toimintasuunnitelma ja budjetti, mutta vasta kevään vuosikokouksessa 
valitaan johtokunta. Muutos: syksyn kokouksessa valitaan myös johtokunta. Jos PRH ei ole 
ennättänyt käsitellä sääntömuutosehdotusta, jatketaan syksyllä vanhoilla säännöillä. 
Sääntömuutoshyväksynnän jälkeen: kun uusi johtokunta on valittu syksyn kokouksessa, osallistuu 
se seuraavan vuoden toimintasuunnitelman tekoon. PRH:ssa on ollut ruuhkaa, joten Sihyn asia 
käsitellään mahdollisesti toukokuussa 2012.
 
Yhdistyksen viestintäkanavat:



• Sähköposti   
• Netin työhuone   (nettitunnuksien hallinta: toimistosihteeri

                                            jäsenistön keskustelupalsta (tunnusten takana)
                                            johtokunnan työhuone

• Netti                jäsenasiat (jäsensihteeri)
                                            valiokuntaan liittyvät asiat (valiokuntien puheenjohtajat)
                                            kokouksen nettitiedote (johtokunnan sihteeri)
                                            yhdistyksen nettisivut www.islanninhevonen.net
                                            netin etusivun palstat: paikalliskerhot > toimistosihteeri
                                            markkinapalsta (Nina Auvinen)

• Facebook      (valiokunnat tai eri tapahtumien vastuuhenkilöt, yhdisyksen fb-ylläpito Nina 
Auvinen), johtokunnan keskustelusivut                             Islanninhevonen-lehti 
(toimitussihteeri Lotta Airila, tuottaja 1-2 TN)

KAPULAN VAIHDOT
 
Urheiluvaliokunta 
UV tehtävät mm. 
- tuomaritoiminta, kouluttaminen esim. kilpailutoiminnan perusteet -kurssi. 
- päättää karsintarajat. 
- aluevalmennustoiminta.
- maajoukkuevalmennustoiminta. 
- kilpailukutsut, alueranking-pisteiden laskenta
- tuomaritoiminta (nimetyt tuomari- ja GK-tuomarivastaavat).

Joukkueen johtaja puuttuu vielä PM2012:sta. Haasteet: sääntöjen kääntäminen englannista 
suomeksi ja mm. maajoukkueen rahoittaminen. 
 
Primuksen kilpailuja on ehdotettu muutettavaksi aluemestaruuskilpailuiksi. Ensi vuonna pitää 
muistaa aluemestaruuskilpailujen järjestäminen vuosisuunnitelmassa ja mahdollisesti syksyllä.
 
Jalostusvaliokunta 
Minna Toivonen on islanninhevosten edustaja Hippoksessa. Valiokunta on saanut uuden 
puheenjohtajan, jonka kevätaika on perehtymistä uuteen vastuualueeseensa. Tärkeitä vastuualueita: 
näyttelyt. Hippoksessa valmistellaan ratsu- ja ponivaliokunnassa sääntömuutosta. 
Jalostussääntömuutosehdotus ei todennäköisesti muuta islanninhevosten sääntömuutosta. 
Johtokunnan on vahvistettava sääntömuutos ennenkuin menee Hippokselle. 
 
Yleisesti käytiin myös keskustelua siitä, että jokaisen valiokunnan pj:n pitää tuoda oman 
vastuualueensa asiat johtokunnan keskusteltavaksi ja tarvittaessa päätettäväksi. Jos valiokunnalla 
vaikeuksia tehdä päätöksiä tiettyyn aikarajaan mennessä, pj:n pitää tuoda asia päätettäväksi 
johtokunnan päätettäväksi hyvissä ajoin. Pyritään välttämään kiireisiä päätösvaatimuksia 
johtokunnan jäseneltä. Huomioitavaa, että jokaisen valiokunnan päätökset vaikuttavat jäsenistöön ja 
näistä pitäisi kertoa ennakoidusti ja avoimesti.

PR-valiokunta 
Käytiin läpi toimintakertomus 2011. Sovittiin, että valitaan vain tietyt messut, joihin yhdistys 
osallistuu. PR-valiokunta sai myös uuden pj:n.
 
1) Messut: Tampereen Hevoset-messut (SIHY-päivä)
2) Syksyllä suunnitellaan järjestettäväksi juhlavuoden kunniaksi ns. gala-tyyppinen tilaisuus. 
 

http://www.islanninhevonen.net/


30 v. historiikki: Kati Leppälahti alkaa valmistella yhdistyksen juhlahistoriikkia.
 
Tiedoksi, että SRL tarjoaa ilmaisvarastotilaa. Sihyn varasto tällä hetkellä Kuumassa.
 
Nuortenvaliokunta 
Uusi pj. alkanut kehittää nuortenvaliokunnan toimintaa. Ajatuksena, että toiminta jakautuisi kahteen 
teemaan: kilpailijat ja harrastajat. Uusi pj. haluaa saada nuorisoa aktivoiduksi osallistumaan 
erilaisiin kv-tapahtumiin. Paikalliskerhoista toivotaan nuorisoedustajia valiokunnan tapaamisiin. 
 
SRL:sta saa tukea erilaisille kursseille. 
  
Koulutusvaliokunnan asiat 
Valiokunta järjestää ammatillista koulutusta askellajiratsastuksen ohjaajiksi haluaville sekä 
täydennyskoulutusta jo ammatissa toimiville. Islanninhevosharrasteohjaajaksi on mahdollista 
kouluttautua oppilaitoksissa tai oppisopimuksella. Islanninhevosen peruskurssi on kaikille avoin ja 
niitä järjestetään kaksi vuodessa, yleensä eri puolilla Suomea. Ammattikoulutukseen kuuluvia 
käytännön kursseja on kolme, ja niistä vuosittain järjestetään kaksi. Uutuutena on viime syksystä 
lähtien pyörinyt askellajiratsastuksen ohjaajien vuosihuolto -koulutus, joka järjestetään kahdesti 
vuodessa ja on tarkoitettu kaikille askellajiratsukoita ohjaaville. Koulutusvaliokunta pyrkii 
edistämään ohjaajien ammattiin valmistumista ja tässä tehdään yhteistyötä SRL:n kanssa. 
 
Talous 
Taloudellinen tilanne on parantunut, mutta jokaista valiokuntaa pyydetään tarkkaan 
budjettiseurantaan. Valiokunnalla oikeus päättää kulujen hallinnasta omassa budjetissaan, mutta jos 
budjetti ylittyy, edellyttää se johtokunnan hyväksyntää.
 
Yhdistyksen toimistosihteeri päivittää johtokunnan tiedot yhdistyksen sidosryhmiin (mm. FEIF).
 
Selvitetään, jos saataisi siirretyksi Snöggur-kilpailut Ypäjälle kesäkuussa, jolloin siellä on 
maajoukkuevalmennus. Tällöin saataisiin järjestetyksi myös passikilpailut ennen SM-kilpailuja, ja 
testatuksi SM-kilpailuissa käytettävää elektronista ajanottojärjestelmää. Jos kilpailujen siirto on 
mahdollista, Snöggur kontaktoi suoraan muita paikalliskerhoja toimihenkilöavun saamiseksi.
 
Vuoden 2012 kokoukset syyskokoukseen asti
v       ti 22.5.2012 klo 18 
v       ti 19.6.2012 klo 18 su 15.7.2012 SM-kilpailujen yhteydessä (maajoukkueen valinta)
v       heinäkuu: sähköpostikokous
v       ti 14.8.2012 klo 18
v       ti 11.9.2012 klo 18
v       lokakuu

Tarja Nordman 


