
Kokouspöytäkirja Sivu 1 / 3  
 

   
03.10.2015  

 
 
 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry  I  www.islanninhevonen.net 

sihy@islanninhevonen.net 

Sääntömääräinen syyskokous 
 
 

Kokousaika 03.10.2015 klo 16.00 

Kokouspaikka Rantasipi, Hyvinkää 

Läsnä Annastiina Jäppinen (AJ) puheenjohtaja, Minna Poukkanen (MP), Laura 
Niemi (LN), Silvia Ufer (SU), Mia Kiesi (MK), Nina Auvinen (NA), Kati 
Leppälahti, Johanna Niemi, Eveliina Laihonen, Laura Pihkala-Posti (LP-P), 
Juha Kontio, Saija Kontio, Jenni Kurki, Mia Viljanen, Pilvi Routasalo, 
Gudmundur Sigurbjörnsson, Sara Keane (SK) sihteeri 
 
 

 valtakirjoja vastaanotettu 9 kpl (Juha Kontio 3, Saija Kontio 3, Laura 
Pihkala-Posti 3) 

 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 
1§ Kokouksen avaus ja toimihenkilöiden valinta 
 
AJ avasi kokouksen ajassa 16.09  
Kokouksen puheenjohtajana toimii Annastiina Jäppinen ja sihteerinä Sara Keane. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Silvia Ufer ja Laura Pihkala-Posti. 
 
2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
 
Kirjattiin läsnäolijat ja todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

3§ Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä 
 
Päätettiin pitää johtokunnan jäsenten lukumäärä ennallaan. 
 
4§ Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 
 
Erovuoroisia ovat puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sekä jalostus, koulutus- ja pr-valiokuntien 
puheenjohtajat (toimikausi kaksi vuotta) sekä vuodeksi valittava jäsen sekä kaksi varajäsentä. 
 
Mia Kiesi valittiin jatkamaan rahastonhoitajan tehtävässä.  
Jenni Kurki valittiin jatkamaan jalostusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävässä. 
Koulutusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Linda Åberg. 
Pr-valiokunnan puheenjohtajan tehtävää valittiin jatkamaan Nina Auvinen. 
Johtokunnan jäseneksi valittiin Nicola Bergman-Kankaala. 
 
Varajäsenien valinta suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä, jossa ehdokkaina olivat Kirsti 
Nyman, Eveliina Laihonen ja Sirpa Brumpton. 
 
Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Kirsti Nyman äänimäärällä 26. 
Toiseksi varajäseneksi valittiin Eveliina Laihonen äänimäärällä 18. 
Sirpa Brumpton sai äänestyksessä 8 ääntä. 
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Kokouksen puheenjohtajaksi vaihdettiin ajassa 16:28 Silvia Ufer puheenjohtajan valinnan 
vuoksi.  
 
Laura Pihkala-Posti piti tässä kohdassa kokousta puheenvuoron, jossa toivoi jäsenten 
tasapuolista kohtelua, parannusta johtamiskulttuuriin sekä avoimuutta jäsenistön suuntaan. 
Hän myös esitti paheksuntansa siitä, että valiokuntatoiminnasta on hänen käsityksensä 
mukaan painostettu ulos eriäviä mielipiteitä esittäneitä henkilöitä. Annastiina Jäppinen esitteli 
johtokunnan puolesta pahoittelunsa sekä kehotti ottamaan yhteyttä suoraan johtokuntaan 
mahdollisista epäkohdista. 
 
Annastiina Jäppinen valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.  
 
Kokouksen puheenjohtajaksi vaihdettiin AJ ajassa 16:30 
 
5§ Yhdistyksen ja paikalliskerhojen toimintasuunnitelmien hyväksyminen 
 
AJ esitteli vuoden 2016 kisakalenterin.  
 
SU esitteli urheiluvaliokunnan toimintasuunnitelman sekä kertoi, että kilpailujärjestelmää 
tullaan mahdollisesti vielä muokkaamaan yhteistyössä paikalliskerhojen kanssa.  
 
LN esitteli koulutusvaliokunnan toimintasuunnitelman. 
 
NA esitteli PR-valiokunnan toimintasuunnitelman ja toivoi mukaan lisää aktiivisia tekijöitä 
valiokuntaan. 
 
JK esitteli jalostusvaliokunnan toimintasuunnitelman. Jalostusvaliokunta pyrkii helpottamaan 
jalostusnäyttelyihin ilmoittautumista. Vuoden 2015 jalostuspäivä oli menestys joten 
aikomuksena on järjestää jalostuspäivä myös 2016, hieman eri sisältöisenä. Keskusteltiin 
erillisen varsanäyttelyn järjestämisestä varsinaisen jalostusnäyttelyn (1 kpl vuonna 2016) 
lisäksi. 
 
MP esitteli nuortenvaliokunnan toimintasuunnitelman.  
 
LP-P halusi toimintasuunnitelmaan lisättäväksi suomalaisten tuomareiden lähettämisen PM-
kisoihin sekä tuomareiden täydennyskoulutuksen, sekä maininnan myös Pohjoismaisiin (ei 
ainoastaan FEIF-) kokouksiin osallistumisen. Mainitut lisäykset tehtiin. 
 
6§ Vapaa-ajantoimikunnan perustaminen ja vetäjän valitseminen perustettavaan 
toimikuntaan 
 
Johtokunnassa on koettu, että Sihyn tulisi huomioida enemmän niitä islanninhevosharrastajia, 
jotka eivät ole kiinnostuneita kilpailemisesta vaan keskittyvät lähinnä harraste- ja 
vaellusratsastukseen. Tästä syystä on päätetty perustaa vapaa-ajantoimikunta. Toimikunnan 
vetäjäksi on ehdotettu Raija Hännistä. 
 
Koska muita ehdokkaita ei esitetty, valittiin Raija Hänninen vapaa-ajantoimikunnan 
puheenjohtajaksi. 
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7§ Muita asioita  
 
AJ kertoi SRL:n urheilufoorumiin osallistumisesta sekä aikomuksesta jakaa Vuoden Parhaiden 
palkinnot samassa yhteydessä. Mikäli ilmoittautuneita tulee tarpeeksi, järjestää Sihy oman 
iltagaalan tapahtuman yhteyteen. 
 
SU esitteli palautteen perusteella tehdyn muutosehdotuksen kilpailujärjestelmään. 
Muutosehdotus ei ole vielä lopullinen, mutta kvaalausjärjestelmää tullaan todennäköisesti 
muuttamaan takaisin entiseen suuntaan. Keskustelua tullaan jatkamaan paikalliskerhojen ja 
ratsastajien kanssa. 
 
LP-P esitti toiveen, että viisikäyntilajeihin voidaan ilmoittautua suoraan ilman että täytyy 
kvaalautua nelikäyntiluokkien kautta. 
 
LP-P esitti toiveen saada enemmän rahaa tuomarikoulutukseen. AJ kertoi, että SRL:ltä voidaan 
anoa tarkoitukseen rahaa erillisellä hakemuksella esim. ulkomailla tapahtuvaan koulutukseen. 
Urheiluvaliokunta selvitää asiaa. 
 
Keskusteltiin yhdistyksen tiedottamisesta ja johtokunta lupasi tehostaa tärkeistä asioista 
tiedottamista entisestään. AJ esitti toiveen, että paikalliskerhojen edustajat vastaisivat 
aktiivisemmin heille suunnattuihin kyselyihin. 
 
Maajoukkuejohdon valinnasta AJ kertoi sen, että hakijoita tehtävään ei nykyisen 
maajoukkuejohdon lisäksi ole ollut.  
 
 
8§ Kokouksen päättäminen 
  
AJ päätti kokouksen ajassa 17:15 
 
 
Liitteet: 
 
- valtakirjat (9 kpl) 
- äänestyslaput varajäsenen valinnasta 
 

 


