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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 
 
Aika sunnuntaina 16.3.2008 klo 13.00 
Paikka Hämeenlinnassa Hotelli Cumuluksessa  
 

1§ Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Yhdistyksen puheenjohtaja Aimo Heinäaro avasi kokouksen ja kokous 

todettiin päätösvaltaiseksi.  

2§ Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja äänten laskijoiden (2) 

valinta:  

Puheenjohtajaksi valittiin Aimo Heinäaro, sihteeriksi Kristiina Virolainen ja 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla äänten laskijoiksi valittiin Laura Pihkala-

Posti sekä Mervi Turtonen. 

3§ SIHY:n johtokunnan vuoden 2007 vuosikertomus 

Käytiin läpi vuosikertomus.  Hyväksyttiin seuraavien korjausten jälkeen: 

Pohjoismainen urheiluvaliokunnan kokous oli helmikuussa ja Álenskur:n 

kilpailut olivat 14.-15.4.07, Dromin aluekilpailut 10.-11.6.2007. 

4§ Esitetään vuoden 2007 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.  

5§ Päätetään vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistamisesta 

Päätettiin vahvistaa vuoden 2007 tilinpäätös. 

6§ Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan 
jäsenille vuodelta 2007 

Jäsenistö totesi, että jäsenistön maksaman jäsenmaksun tulee edelleen näkyä 

vuosikokouksessa esitettävässä taseess, koska jäsenmaksutulo on 

yhdistyksen toiminnan päärahoituslähde. Jäsenmaksutulojen suuruus selvisi 

muista asiakirjoista ja koko tuloslaskelma kopioitiin ja jaettiin kokouksen 

osanottajille. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnan jäsenille vuodelta 

2007. 
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7§ Päätetään vuoden 2009 jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajasta 

Päätettiin jäsenmaksuksi vuodelle 2009 35€ ja jäsenperhemaksuksi 55€.  

Noudatetaan SRL:n eräpäivää. 

8§ Päätetään vuoden 2008 johtokunnan jäsenten lukumäärästä 

Vuonna 2007 johtokunnan jäsenten määrä on ollut 10+2.  Päätettiin pitää 
jäsenmäärä samana. 

9§ Johtokunnan jäsenten valinta 

Valitaan johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet. Erovuoroisia 

ovat varapuheenjohtaja, sihteeri,  urheiluvaliokunnan puheenjohtaja, 

nuorisovaliokunnan puheenjohtaja ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja sekä 

yksi varajäsen. PR-valiokunnan puheenjohtaja on eronnut kesken 

kaksivuotiskauden, joten valitaan PR-valiokunnan  puheenjohtaja vuodelle 

2008. 

Varapuheenjohtajaksi valittiin Urpo Kankaala. 

Sihteeriksi valittiin Tanja Ufer. 

PR-valiokunnan puheenjohtajaa ei löytynyt, joten kokous antoi johtokunnalle 

valtuudet nimittää puheenjohtajan, kun sellainen löytyy. 

Urheiluvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Virolainen. 

Nuorisovaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Anki Väyrynen. 

Koulutusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Katarina Sandelin 

 Varajäseneksi valittiin yhdistyksen sihteeriksi siirtyneen Tanja Uferin tilalle  
 Johanna Kuoso, jonka kausi täten yksi vuotta.  
 
 Varajäseneksi kaksivuotiskaudelle valittiin Leif Boström.  

10§ Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja vuodelle 2008. 

Valittiin tilintarkastajaksi Minna Hitonen ja varatilintarkastajaksi Sirpa Tarkela. 

11§ Päätetään sääntömuutoksesta.   

Seuraavat pykälät muutettiin. Muutoskohdat on tummennettu. 
 
1§ Nimi ja kotipaikka:  
Yhdistyksen nimi on Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY – Finlands 
Islandshästförening FIHF ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 
 
3§Tarkoitus:  
Yhdistys on aatteellinen, ja sen tarkoituksena on edesauttaa islanninhevosen 
tunnetuksi tekemistä ja käyttöä hevosurheilussa, edistää ja ohjata 
islanninhevosen rotupuhdasta jalostusta Suomessa Internationale Föderation 
der Islandpferde Vereine – International Federation of Icelandic-Horse 
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Associations – nimisen kansainvälisen islanninhevosjärjestön (jäljempänä 
FEIF-International) noudattamien periaatteiden mukaisesti ja kerätä kaikki 
islanninhevosen ystävät yhteisiin rotua edistäviin tehtäviin. 

 
Yhdistyksen tavoitteena on islanninhevosen erikoisominaisuuksien 
säilyttäminen ja vahvistaminen sekä urheilu- että jalostustoiminnassa ottaen 
erityisesti huomioon islanninhevoselle ominaiset askellajit, sen voimakkuuden 
sekä sen villihevosluonteen. 
 
Yhdistys toimii Suomen eri paikkakunnilla islanninhevostoimintaa harjoittavia 
paikalliskerhoja ja niiden jäseniä yhdistävänä valtakunnallisena järjestönä ja 
urheiluseurana. 
 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän 
taloudellisen ansion hankkiminen. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys 
voi myydä tuotteita ja palveluita. 

9 § Yhdistyksen kokoukset  

 
Säännönmukainen yhdistyksen kokous on vuosikokous, joka on pidettävä 
vuosittain viimeistään maaliskuussa. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin 
päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka se on muutoin lain 
mukaan pidettävä. 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on 
äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. 

Jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan häntä ja käyttämään hänen 
äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Asiamiehen tulee olla yhdistyksen 
jäsen. Asiamies saa käyttää äänioikeutta enintään kolmen jäsenen puolesta. 

Jäsen voi saattaa haluamansa asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi 
toimittamalla siitä kirjallisen esityksen johtokunnan puheenjohtajalle 45 
vuorokautta ennen kokousta.   

Kohtaan ”Muut asiat” jäsen voi toimittaa käsiteltäviä asioita johtokunnan 
puheenjohtajalle 14 vuorokautta ennen kokousta. 

 

12§ Muut asiat 

WR kisojen järjestäminen Suomessa vuodesta 2009 lähtien vaikeutuu, kun 
FEIFin vaatimukset kiristyvät.  Kolmen suomalaisen WR-kilpailun 
järjestäminen vuodessa tulee maksamaan jatkossa n. 8000€.  Tähän tarvitaan 
jostain lisärahoitusta. Ideoita rahoitukseen aletaan kerätä. 
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13§ Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Aimo Heinäaro päätti kokouksen klo 16 
 
 Vakuudeksi 
 
 Hämeenlinna 16.3.2008 
 
 
 
 
 Aimo Heinäaro   Kristiina Virolainen 
 hallituksen puheenjohtaja  kokouksen sihteeri  
 
 Pöytäkirjantarkastajat: 
  
 
 
 Mervi Turtonen   Laura Pihkala-Posti 
  
 


