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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS    

PÖYTÄKIRJA 

 

Aika sunnuntai 22.3.2009 klo 13.00 

Paikka Hämeenlinna, Hotelli Cumulus 

Jäseniä oli paikalla 37. Yhdessä valtakirjojen kanssa he edustivat 123 yhdistyksen 

jäsentä. 

 

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Heinäaro avasi kokouksen ja kokous 

 todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

 Vuosikokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Minna Toivosta ja Urpo 

 Kankaalaa. Äänestettiin: Minna Toivonen (93), Urpo Kankaala (34), yksi tyhjä 

 ääni ja yksi jäsen ei äänestänyt. Puheenjohtajaksi valittiin Minna Toivonen. 

 Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Johanna Ihalainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja 

 samalla äänten laskijoiksi ehdotettiin ja valittiin Raija Heinäaro sekä Pasi 

 Koivunen. 

3 § SIHY:n johtokunnan vuoden 2008 vuosikertomus 

 Aimo Heinäaro luki vuoden 2008 toimintakertomuksen.  

 Hyväksyttiin seuraavien korjausten jälkeen: 

 Hippos-edustajana toimi Anna Pajanen  

 Hippos-edustajaa ei ole valittu johtokunnassa vuoden 2008 aikana, poistetaan 

 toimintakertomuksen etusivulta. Anna Pajanen toimi Jalostusnäyttelyssä Hippos-

 edustajana.   

4 § Esitetään vuoden 2008 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

 Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.  

 Rahastonhoitaja kertoi, että ensi vuonna tuloslaskelman kaava tulee 

 noudattamaan yhdistyksen kaavaa, kun se tähän asti on noudattanut yrityksen 

 tuloslaskelmakaavaa.  

 Jäsenmaksutuloja varten tilejä tulisi olla vain yksi selkeyden vuoksi. Toinen 

 tullaan poistamaan. 
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 Tapiola GP:n ja Horse Show:n ratsukoiden matkakorvaukset ovat edelleen 

 maksamatta. Rahastonhoitaja ei ole saanut yhteenvetoa maksujen maksamiseksi. 

 Johtokunta selvittää ja hoitaa asian pikimmiten.  

 Lisätään toimintakertomukseen toimistosihteerin palkatun toimen alkaminen 

 vuonna 2008. 

 Vakuutukset-tili (6750) nolla euroa herätti keskustelua. Aimo selvensi 

 vakuutusten tulevan SRL:n kautta. 

Jäsenet esittivät kysymyksiä urheiluvaliokunnalle, jolle vuosikokous antoi 

selvitysaikaa 30.4. asti. Kirjallinen selvitys toimitetaan SIHYn nettisivuille 

tulevaan jäsenosioon ja on lisäksi pyydettävissä määräpäivän jälkeen Kristiina 

Virolaiselta. Kysymykset: 

Sirpa Brumpton: Maajoukkuevalmennuskerroilla estyneiden tulisi saada 

käyttöönsä osansa maajoukkuevalmennusratsukoiden tukea. Kuinka korvataan?  

 Juha Kontio: Maajoukkuesponsorirahojen käytöstä, mitä rahoja tullut, miten 

 käytetty? 

 Juha Kontio: Miksi kaikkia tarjottuja sponsori-rahoja ei otettu vastaan? 

 Sirpa Brumpton: Millä perusteella urheiluvaliokunta on valinnut 

 joukkuevalmentajan matkaan? Valittu valmentaja ei ole ollut mukana lainkaan

 joukkueen valmennuksissa eikä katsomassa yksiäkään kisoja, ei edes 

 mestaruuskilpailuja, jonka jälkeen valinnat maajoukkueseen tehtiin?  

 Lopuksi tilintarkastaja Sirpa Tarkela luki tilintarkastuskertomuksen.  

5 § Päätetään vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistamisesta 

Päätettiin vahvistaa vuoden 2008 tilinpäätös. 

6 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille 

vuodesta 2008 

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelta 2008. 

7 § Päätetään vuoden 2010 jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajasta 

 Päätettiin, että jäsenmaksu pysyy samana vuonna 2010. Jäsenmaksu tulee 

 olemaan 35€ ja jäsenperhemaksu 55€. Noudatetaan SRL:n eräpäivää. 

8 § Päätetään vuoden 2009 johtokunnan jäsenten lukumäärästä 

Vuonna 2008 johtokunnan jäsenten määrä on ollut 10+2. Päätettiin pitää 

jäsenmäärä samana. 

9 § Johtokunnan jäsenten valinta 
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 Johtokunnan kausi on kaksivuotinen. Erovuoroisia ovat puheenjohtaja, 

rahastonhoitaja, jalostusvaliokunnan puheenjohtaja, PR-valiokunnan 

puheenjohtaja, jäsen sekä toinen varajäsen. Valitaan myös uusi sihteeri sekä 

koulutusvaliokunnan puheenjohtaja. 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Peter Nymania ja Aimo Heinäaroa. Puheenjohtajan 

valinnasta käydyn keskustelun aikana Minna Hitonen luki muutaman jäsenen 

allekirjoittaman kirjeen, jossa annettiin palautetta nykyiselle johtokunnalle ja 

puheenjohtajalle. Aimo Heinäaro vetäytyi ehdokkuudesta. Puheenjohtajaksi 

valittiin Peter Nyman. 

 Rahastonhoitajaksi ehdotettiin ja valittiin Nina Laurila.   

 Jalostusvaliokunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin Minna Toivosta, joka kieltäytyi. 

Ehdokkaita ei ollut, joten kokous antoi johtokunnalle valtuudet nimittää 

puheenjohtajan kun sellainen löytyy. Vuosikokous toivoo esitykset ehdokkaista 

toimitettavan johtokunnalle 30.4. mennessä.  

 PR-valiokunnan puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Minna Rautiainen. 

 Jäseneksi ehdotettiin ja valittiin Leif Boström. 

 Varajäseniä tuli nimitettäväksi kaksi Leif Boströmin siirtyessä jäseneksi. 

Varajäseneksi ehdotettiin Johanna Kuosoa, Minna Paanasta ja Minna Hitosta. 

Johanna vetäytyi ehdokkuudesta. Varajäseniksi valittiin Minna Paananen ja Minna 

Hitonen. Minna Paananen valittiin kaksivuotiskaudeksi ja Minna Hitonen valittiin 

kesken kauden jäljellä olevaksi yksivuotiskaudeksi.  

 Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Tarja Nordman. Sihteerin kausi on yksivuotinen 

nykyisen sihteerin keskeyttäessä kesken kaksivuotiskauden. 

 Kati Sandelinin erotessa koulutusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä, vuoden 

jäljellä olevaan koulutusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävään ehdotettiin ja 

valittiin Leila Salovaara.   

10 § Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja vuodelle 2009. 

 Johtokunta esitti, että jatkossa käytettäisiin tilitoimistoa tilintarkastustehtävissä. 

Esitystä kannatettiin ja vuosikokous valtuutti johtokunnan valitsemaan 

tilitoimiston.  

11§ Muut esille tulevat asiat 

 Puheenjohtaja luki Linda Åbergin johtokunnalle osoittaman kirjeen, joka koski 

hevosharrasteohjaajan koulutusta ja mahdollisuutta perustaa 

islanninhevossuuntautuneille oma opintolinja. Sirpa Brumpton käytti aiheesta 

puheenvuoron jossa kertoi, että tällä koulutettavien määrällä se ei ole realistista, 

sillä opiskelijoita ei ehkä riittäisi nyt vallitsevan koulutustarpeen tultua täytetyksi. 

Kokemuksia tästä on muun muassa Ruotsissa. Koulutuksen yksityiskohdista 

ollaan kuitenkin pääsemässä yhteisymmärrykseen, ja toiveissa on että muutkin 

oppilaitokset kuin Ypäjä voisivat käyttää samaa opetussuunnitelmaa. Muissa 
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oppilaitoksissa on paremmat mahdollisuudet esimerkiksi lainata 

soveltuvuuskokeissa tarvittavia isoja ratsuhevosia. 

 Mervi Turtonen kertoi jäsenmaksulaskuissa olevista laskuselitteistä ja aluelupien 

hakemisen vaatimuksista. Urheiluvaliokuntaa pyydettiin tarkistamaan nettisivuilla 

olevat ohjeet alueluvista, sääntökokeesta ja jäsenyyksistä. 

 Sirpa Brumpton käytti puheenvuoron jäsenvalinnoista vuosikokouksessa. Voiko 

ehdokkaat tulla valituksi syyskokouksessa, ja jäsenten tulisi saada ehdokkaista 

esittelyt ennen valintakokousta. Puheenjohtaja totesi ehdokkaiden 

valitsemisajankohdan vaativan sääntömuutoksen, joka tulisi valmistella 

johtokunnassa ja käsitellä vasta sen jälkeen vuosikokouksessa. Ehdokkaiden 

esittelyistä sopiminen ennen vuosikokousta ei ole sääntöasia. Jätettiin molemmat 

kohdat johtokunnan valmisteltavaksi.  

 Vuoden 2008 tilinpäätöksen osalta toivottiin erittelyä myös valiokunnittain sekä 

tarkempaa sanallista tai kirjallista selvitystä tilien sisällä pitämistä eristä. 

 Islanninhevonen-lehteen toivottiin laajempaa osiota yhdistyksen virallisista 

asioista. 

  

12 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Minna Toivonen päätti kokouksen klo 16.30 

 

 Vakuudeksi 

 Hämeenlinna 22.3.2009 

 

 

 Minna Toivonen  Johanna Ihalainen 

 Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri  

  

 

 Pöytäkirjantarkastajat:  

 

 

 Raija Heinäaro  Pasi Koivunen  


