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Suomen Islanninhevosyhdistys ry syyskokous 2022 

Aika  20.11.2022 klo 12–14 

Paikka  Tampereen Klassillinen lukio 

Tuomiokirkonkatu 5, 33100 Tampere 

Lisäksi etäosallistumismahdollisuus 

Asiat 

 
1§ Kokouksen avaus  

• SIHY:n puheenjohtaja Silvia Ufer avasi kokouksen ja toivotti kaikki läsnäolijat tervetulleiksi 
kokoukseen 
 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

• Todettiin kokouksen läsnäolijat, kokous päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan koollekutsutuksi. 
 

3§ Kokouksen järjestäytyminen 
• Valittiin kokouksen toimihenkilöt: 

▪ puheenjohtaja Silvia Ufer 
▪ sihteeri Pia Ralli 
▪ ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat Ulla-Kaisa Kettunen ja Paula Sarsama 

4§ Sääntömuutosehdotus 
o SIHY ry säännöt 11§: 

"Yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään seitsemän (7) ja enintään kaksitoista 
(12) jäsentä. Syyskokous päättää tarkemmin johtokunnan jäsenten lukumäärästä ja valitsee 
johtokunnan jäsenet ainakin seuraaviin vakituisiin tehtäviin johtokunnassa:  

Puheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja 
Rahastonhoitaja 
Sihteeri 
Jalostusvaliokunnan puheenjohtaja 
Urheiluvaliokunnan puheenjohtaja 
PR-valiokunnan puheenjohtaja 
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja 
Nuorisovaliokunnan puheenjohtaja" 

• Kokous päätti hyväksyä, että rahastonhoitaja nimike poistetaan tästä sääntökohdan nimikelistasta ja 
muutetaan luku 7 vastaamaan oikeata lukumäärää eli 8.  

 
5§ Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä 

• Kokous päätti, että yhdistyksellä on hallituksena johtokunta, jossa on vähintään kahdeksan (8) ja enintään 
kaksitoista (12) jäsentä.  

 

6§ Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten ja erostaan ilmoittaneiden tilalle sekä tilintarkastaja ja 
varatilintarkastaja 

o Erovuoroisina olivat varapuheenjohtaja (2 v), sihteeri (2 v), urheiluvaliokunnan puheenjohtaja (2 v), 
nuorisovaliokunnan puheenjohtaja (2 v) sekä jäsen (1 v) ja kaksi varajäsentä (1 v) 
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o Kokous valitsi seuraavat henkilöt vastuutehtäviin: 
varapuheenjohtaja: Tarja Nordman, Nicola Bergman. Äänestys Tarja Nordman 22 ääntä, Nicola 
7 ääntä. Varapuheenjohtajaksi valittiin äänestystuloksen perusteella Tarja Nordman. 
sihteeri: Virpi Aho 
urheiluvaliokunnan pj.: Julia Wejberg 
nuorisovaliokunnan pj.: ei ehdokkaita, ei valittu 
jäsen: Nicola Bergman 
varajäsen: Taru Toikkanen 
varajäsen: Marika Moring 

o Erostaan olivat ilmoittaneet koulutusvaliokunnan puheenjohtaja ja PR-valiokunnan puheenjohtaja 
o Kokous valitsi seuraavat henkilöt vastuutehtäviin: 

koulutusvaliokunnan pj. (1 v): Julia Tahkola-Ronkainen 
PR-valiokunnan pj. (1 v): Kanerva Ahonala 

o Valittiin tilintarkastajaksi: Nexia Oy / KHT Juhani Loukusa. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei 
varatilintarkastajaa tarvitse erikseen valita, sillä yhteisön muut tilintarkastajat toimivat tarvittaessa 
varalla. 

 
Tässä kohtaa kokousta palkittiin Vuoden parhaat 
  
 Urheiluvaliokunnan palkitut 
 

➢ Vuoden Ratsastaja Gudmundur Sigurbjörnsson 
➢ Vuoden Ratsastaja nuori Miina Sarsama 
➢ Vuoden Ratsastaja juniori Miina Aahos 
➢ Vuoden Passiratsastaja seniori Oona Ylipuranen 
➢ Vuoden Passiratsastaja nuori – Gerda-Erika Viinanen 
- Gerda-Erikalle on myös myönnetty SRL kultainen ansiomerkki PM-menestyksestä, mikä jaetaan 

SRL syyskokouksessa su 27.11.2022 
➢ Vuoden Passinousija Riina Aahos 
➢ Vuoden Tulokas Saara Aahos 
➢ Vuoden Gaedingakeppni ratsastaja Arnor Dan Kristinsson 
➢ Vuoden Ratsastaja ryhmäluokat seniori Minna Paananen 
➢ Vuoden Ratsastaja ryhmäluokat nuori Maija Iloniemi 
➢ Vuoden Ratsastaja ryhmäluokat juniori Amanda Holmqvist 

 
Nuorisovaliokunta palkitsi ahkeria talkoolaisia 

➢ Fanni Virolainen 
➢ Vianna Virtanen 
➢ Vilma Mätäsniemi 

 
 Jalostusvaliokunnan palkinto 

➢ Vuoden Kasvattaja Ankin talli / fra Tallbo 
 
 Johtokunnan palkinto 

➢ Vuoden Toimihenkilö – Päivi Stepanoff 
 
 PR-valiokunnan palkitut 
 

Erityiskiitos SIHY:n tapahtumissa edustaneille ratsastajille  
➢ Vilma Mätäsniemi, Miina Sarsama, Annika Kyrklund, Matisse Brummel, Oona Ylipuranen, Vera 

Tourunen, Laura Nyström, Veera Niemi, Kanerva Niemi, Tanja Sippula, Tuuli Lehto, Minni 
Halkola, Emma Terho 
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7§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

• hyväksyttiin johtokunnan ja valiokuntien kokoama Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 
 

8§ Yhdistyksen budjetti vuodelle 2023 

• hyväksyttiin johtokunnan ja valiokuntien kokoama budjetti vuodelle 2023 
 

9§ Muut asiat 

• kokoukselle ei ollut määräaikaan mennessä esitetty virallisia käsiteltäviä asioita 
• Keskusteltavia asioita: 

o Viesti jäsenistöltä keskusteltavaksi syyskokouksessa: 
”Mitä SIHY tekee sen eteen jatkossa, että yhdistyksessä käsitellään asioita? Ja vaan asioita asioina. Ei 
henkilöitä ja omia mieltymyksiä ja mielipiteitä henkilöihin. Ilman tätä muutosta täällä on yksi ahkera 
tekijä pois joukosta. Joka haluaa käsitellä ja edistää asioita, ei henkilöitä tai henkilökohtaisia 
suhteita. Syrjintä, kiusaaminen, mustamaalaaminen, erilaisuuden hyväksymättömyys, toisen 
luonteen tai ominaisuuksien mollaaminen ja näiden vaikuttaminen päätöksiin eivät kuulu 
yhdistyksen tehtäviin. Tasa-arvo kuuluu nykymaailmaan myös yhdistykseen. En kehtaa olla osa 
epäreiluutta ja epätasa-arvoa.” 

o puheenjohtaja aloitti keskustelun aiheesta toteamalla, että missään tapauksessa SIHY:ssä ei suvaita 
minkäänlaista syrjintää, eikä päätöksiin saa vaikuttaa henkilökohtaiset asiat henkilöiden välillä. 
Kokousväki keskusteli aiheesta ja kaikkien mielipide oli yhtenevä. Keskustelussa päädyttiin siihen, 
että SIHY avaa helpon kanavan jäsenistölle ilmoittaa viestissä mainitun kaltaisista asioista ja 
tapauksista nimettömänä tai niin halutessaan nimellä. Kaikki olivat samaa mieltä, että tästä asiasta 
oli hyvä keskustella ja että tulevaisuudessa SIHY:ssä on oltava hereillä asian suhteen ja puuttua 
tarvittaessa tällaiseen käytökseen.  

 
10§ Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.23 kaikkien asioiden tultua 
käsitellyiksi 

 

  

Silvia Ufer puheenjohtaja    Pia Ralli sihteeri 

Olemme tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi sekä päätökset 
oikein kirjatuiksi. 

Tampere _______ / _______2022 

 

 

Paula Sarsama     Ulla-Kaisa Kettunen 

 

 

 


