
     Johtokunta  12/2021 pöytäkirja 
Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  23.9.2021 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Johanna Niemi (JN, puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Julia 

Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK), Kati Susi (KS, koulutusvaliokunta) 
Poissa  Pipsa Wagner (PW, jäsen), Natalie Slögs (NS, varajäsen), Hanna Matilainen (varajäsen, lehti), Kaarina 

Metz (KM, varajäsen), Sirpa Brumpton (SB, nuorisovaliokunta), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri), 
Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Marika Moring (MM, jalostusvaliokunta) 

ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- JN avasi kokouksen klo 20.19 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja  
- kokouksen 11/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Syysvuosikokous 
5.1. Budjetti 

- käytiin läpi valiokuntien laatimat ja rahastonhoitajan kasaama budjetti 

- 2022 tulee olemaan tiukka taloudellisesti, mutta myös toisaalta Juhlavuosi ja PM-kilpailut mahdollistavat 

toivottavasti myös tulojen lisäämisen esimerkiksi lehden mainosmyynnissä, maajoukkueen sponsoreissa, 

Juhlavuoden tuotteissa jne.  

- ideoita laadukkaista tuotteista esim Top Reiter, Hrimnir, Eques joku tuote myyntiin. Esim Eques takki 

myyntiin, mikä olisi sama kuin maajoukkueella. Maajoukkueen ”Support” -tuotteita. Maajoukkueen 

varainhankintaan esim. joku live tai luento, missä nykyinen joukkue kertoo urastaan, treeneistään, 

hevosistaan jne. 

- kysely jäsenille, että mitä tuotteita jäsenet haluaisivat joko uusia tai mikä on ollut se hitti tuote jonain 

vuonna, minkä haluaisi uudelleen myyntiin. 

- jäsenhankintakamppanjoita, yhteistyö jäsentallien kanssa, Juhlavuoden luennot ja tapahtumat joko 

jäsenille ilmaisia tai selkeästi edullisempia kuin muille, jäsentalleille kisa, että eniten jäseniä hankkinut 

palkitaan syyskokouksessa 

- lisättiin PR-valiokunnan budjettiin varainhankintaan lisää tuloja 

- tarvitaan markkinointiin henkilöitä, jotka sitoutuvat tekemään yhteistyökumppanihankintaa keskitetysti 

- jäsenmaksujen korotus tulee voimaan 2022, vaikka sen piti tulla vuosikokouksen päätöksellä jo 2021. 

Tämä korotus tulee tarpeeseen, että vuoden kulut saadaan katettua ja esimerkiksi voimme jatkaa 

Islanninhevonen -lehden julkaisua sen kustannusten noustessa joka vuosi enemmän ja enemmän. 

- lisätään hallinnon alle kuluihin Ypäjän ovaaliradan aitojen uusiminen 

- PR päivittää budjetin Syyskokouksen kutsuun nettisivulle 

5.2. Palkittavat 

- Uv, jv, hallinto valmis, nv puuttuu, pr ja kv ei palkitse 

5.3. Johtokuntaan ehdokkaat 

- ehdokkaat ovat esillä kokouskutsun liitteenä 

5.4. Baanahanke 

- syyskokouksessa esitetään hankkeen tilanne, että vielä nyt syksyllä 2021 avataan uudelleen keskustelu 

Ypäjän kanssa. Baanametrirahat ovat edelleen omalle tilille talletettuna ja määrä näkyy SIHY:n 

tilinpäätöksessä. Metriostajat saavat halutessaan rahansa takaisin koska tahansa lähettämällä pyynnön 

SIHY:n rahastonhoitajalle rahastonhoitaja@islanninhevone.net 
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13§ Seuraava kokous 

- ti 19.10. klo 20 Meet vuosikokousasiat 

14§ Kokouksen päättäminen 
- JN päätti kokouksen klo 21.30 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 

 

 

Johanna Niemi, puheenjohtaja   Pia Ralli, sihteeri 


