
 

 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n syyskokous 2021 pöytäkirja 

 

Aika:  2.10.2021 klo 14.00  

Paikka:  Ravintola Huippu, Sappeen Matkailukeskus, Sappeenvuorentie 200, 36450 Salmentaka, 

Pälkäne 

ASIAT 

 

1§ Kokouksen avaus  

SIHY:n puheenjohtaja Johanna Niemi avasi kokouksen klo 14.06 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

Todettiin läsnäolijat ja kokous oikein sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja näin ollen laillisesti 

päätösvaltaiseksi. Osallistujalista liitteenä. 

3§ Kokouksen järjestäytyminen 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johanna Niemi, sihteeriksi Liina Kuusela, 

pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Laura Pihkala-Posti ja Anita Kaakkola 

4§ Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä 

Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista 

(12) jäsentä. Syyskokous päätti johtokunnan jäsenmääräksi kymmenen ja lisäksi kolme varajäsentä 

edellisen vuoden tapaan. 

5§ Johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten ja erostaan ilmoittaneiden tilalle sekä tilintarkastajan ja 

varatilintarkastajan valinta 

  

• SIHY:n johtokunta on saanut selkeän epäluottamuslauseen jäsenistöltä niin henkilökohtaisin viestein 
kuin useassa sosiaalisen median keskustelussa. Tästä syystä SIHY:n johtokunta päätti järjestää 
vuoden 2021 syyskokouksen mahdollisimman pian ja poikkeuksellisesti kaikki johtokunnan paikat 
olivat erovuoroisia. Näin jäsenistöllä oli mahdollisuus joko osoittaa luottamuksensa nykyiseen 
johtokuntaan tai valita tilalle uusi johtokunta. Sääntöjen mukaan parittomina vuosina erovuoroisiin 
toimiin valitaan kahdeksi vuodeksi ja nyt poikkeuksellisesti parillisten vuosien erovuoroisiin toimiin 
valittiin yhdeksi vuodeksi.  

• Johtokunta koostuu seuraavista tehtävistä: puheenjohtaja (2v), varapuheenjohtaja (1v), sihteeri (1v), 
rahastonhoitaja (2v), urheiluvaliokunnan puheenjohtaja (1v), koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 
(2v), jalostusvaliokunnan puheenjohtaja (2v), PR-valiokunnan puheenjohtaja (2v) ja 
nuorisovaliokunnan puheenjohtaja (1v) sekä jäsen (1v) ja kolme varajäsentä (1v) 

• Johtokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:  
Puheenjohtaja Silvia Ufer  
Varapuheenjohtaja Liina Kuusela 
Rahastonhoitaja Maija Kipinoinen 
Sihteeri Pia Ralli 
Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja Julia Wejberg 
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Johanna Veijanen 
Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Sini Mätäsniemi 
Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja Johanna Korpi 
PR-valiokunnan puheenjohtaja Saara Suutarla 
Jäsen Johanna Niemi 
1. varajäsen Kanerva Ahonala 
2. varajäsen Kati Susi 
3. varajäsen Tarja Nordman 

• Johtokunnassa jatkaa ilman äänioikeutta jäsensihteerinä Hanna Leppänen 



• Tilintarkastajaksi valittiin Tiliextra Oy tilintarkastusyhteisö, jossa päävastuullisena 
tilintarkastajana HT Juho Paavola. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa 
tarvitse erikseen valita, sillä yhteisön muut tilintarkastajat toimivat tarvittaessa varalla. 

 

6§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Hyväksyttiin johtokunnan ja valiokuntien puheenjohtajien laatima Toimintasuunnitelma 2022 

7§ Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022 

Hyväksyttiin johtokunnan ja valiokuntien laatima talousarvio vuodelle 2022. 

8§ Muut asiat 

• kokoukselle ei ollut määräaikaan mennessä esitetty käsiteltäväksi asioita tässä pykälässä 

• SRL syysvuosikokousasiat  
 SRL syyskokouksen esityslistaa ja kokouskutsua ei ole julkaistu 

• PM22 tiedotus 
PM22 projektikoordinaattori Tarja Nordman esitteli kilpailujen valmistelutilannetta. 
Projektiorganisaatio on nimetty ja tiimien vetäjille ollaan järjestämässä kick off- työpajoja. 
Kilpailujen järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa. Talkoolaiseksi voi jo ilmoittautua SIHYn sivuilla 
löytyvällä lomakkeella. 

• SIHY Islanninhevosareena -hankkeen tiedotus 
Puheenjohtaja kertoi hankkeen tilanteesta. Keskusteluja on aloitettu uudelleen SRL:n ja 
Ypäjän hevosopiston kanssa, onko hankkeella jatkomahdollisuutta. Jäsenistön lahjoittamat 
rahat ovat tallessa omalla tilillään ja oman lahjoituksensa saa halutessaan pyynnöstä 
palautuksena takaisin.  

• Jäsensihteeri käytti puheenvuoron jäsenasioista ja muistutti jäsenasioiden hoitamisen 
näkökulmasta mm. SRL:n jäseneduista ja SRL:n jäsenhuoneen käytöstä jäsenmaksun ja 
kilpailulupien helppoon maksamiseen. 

 

• Vuoden parhaiden palkitseminen 

 

➢ Vuoden Juniori Ratsastaja – Vilma Mätäsniemi 

➢ Vuoden Nuori Ratsastaja – Miina Sarsama 

➢ Vuoden Seniori Ratsastaja – Arnella Nyman 

➢ Vuoden Passiratsastaja – Gerda-Eerika Viinanen 

➢ Vuoden Nousija – Gudmundur Sigurbjörnsson 

➢ Vuoden Kasvattaja – Frá Tallbo / Anki Väyrynen 

➢ Vuoden Talkoolainen – Veli-Matti Lääperi 

➢ Nuorisovaliokunnan palkitsi kuusi junioria ja nuorta ratsastajaa pitkäjänteisestä työstä ja 

menestyksestä vuonna 2021 – Julia Airola, Siiri Anttonen, Maija Iloniemi, Viivi Kallio, Veera 

Niemi, Maria Tuovinen 

 

9§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osanottajia ja päätti kokouksen klo 16.05. 

 

 

 

Johanna Niemi, puheenjohtaja  Liina Kuusela, sihteeri 

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi sekä 

päätökset oikein kirjatuiksi. 



Tampere _______ / _______2021 

 

 

Laura Pihkala-Posti   Anita Kaakkola 


