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Suomen Eestinajokoirayhdistys ry  PÖYTÄKIRJA 

    09.08.2020 

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 

Paikka:   Emolahti Camping, Pyhäjärvi 

Aika:   8.8.2020 

Läsnä:  Jouko Miettinen 

  Jari Palviainen 

  Eila Palviainen 

  Tatu Saastamoinen 

  Päivi Vattulainen 

  Esko Vattulainen 

  Keijo Huhtasaari 

  Anne Huhtasaari 

Etäyhteyden kautta läsnä: Meini Nevala 

  Jukka Päätalo 

1. Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Jouko Miettinen avasi kokouksen klo 12.35. 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Miettinen.  

Sihteeriksi valittiin Anne Huhtasaari.  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko ja Päivi Vattulainen. 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen 

 Kokouksen asialista hyväksyttiin. 

5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen 

Tilinpäätös ja toimintakertomus esitettiin ja hyväksyttiin. Toiminnantarkastajien lausunto 
esitettiin ja hyväksyttiin. 

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. 

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille myönnettiin 
vastuuvapaus. 
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7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen määrän vahvistaminen 

 Toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin. 

  Jäsenkirjeitä lähetetään kaksi, maaliskuussa ja syyskuussa. 

  Vuosikokous pidettiin suunnitellusti. 

  Toimintakysely tehtiin jäsenille suunnitellusti kevään jäsenkirjeessä. 

Ajokoe, johon ei peritä osallistumismaksua, pidetään Kaavilla 3.10.2020. 
Lisätietoja jäsenkirjeissä ja nettisivuilla lähempänä ajankohtaa. 

Ajomestari 2020 ja sen yhteydessä normaali ajokoe järjestetään Tervossa 
7.11.2020. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeita syksyn jäsenkirjeessä sekä 
nettisivuilla. 

Yhdistys kannustaa edelleen jäseniään aktiivisesti ajokokeisiin. Yhdistys 
maksaa ensimmäisen ajokokeen osallistumismaksun kuittia vastaan ja 
avustaa tarvittaessa tuomarin hankinnassa. Maksun palautus ei koske 
arvokokeita, esimerkiksi Ajomestaria. Kennelliiton uuden päätöksen 
mukaan eestinajokoirilla on oltava kalenterivuosittain yli 20 koekäyntiä, että 
virallisesta Ajomestari -tittelistä voidaan edelleen seuraavina vuosina kisata. 

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. 

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet pysyvät ennallaan niin, että jäsenmaksu on 20 €/ 
vuosi, kasvattajan maksamana uuden pennun ostajalle 10€/vuosi ja ainaisjäsenmaksun 
suuruus on 200€. 

8. Hallituksen puheenjohtajan valinta ja hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. 

 Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jouko Miettinen. 

 Erovuorossa oleva Keijo Huhtasaari valittiin uudelleen hallitukseen. 

 Erovuorossa olevan Anna Mansoniemen tilalle valittiin Meini Nevala. 

Erovuorossa vuonna 2021 ovat Tatu Saastamoinen ja Heidi Korhonen. 

Erovuorossa vuonna 2022 ovat Anne Huhtasaari ja Jari Palviainen. 

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta 

 Toiminnantarkastajiksi valittiin Esko ja Päivi Vattulainen. 

 Varatoiminnantarkastajina jatkavat Annukka ja Jukka Päätalo. 

10. Jalostustoimikunnan perustaminen ja mahdolliset henkilövalinnat. 

Keskustelimme aiheesta ja totesimme, että jalostustoimikunta on rodullemme 
tarpeellinen. SAJ:stä on aiemmin kyselty jäsentä mahdolliseen jalostustoimikuntaan, mutta 
sieltä ei asialle kiinnostuneita silloin ollut. Päätimme kysyä uudelleen Suomen 
Ajokoirajärjestöltä, olisiko siellä yhteyshenkilöä, johon voisi ottaa yhteyttä tarvittaessa ja 
kysyä heidän kantaansa. Anne lupasi selvittää asiaa. Jalostustoimikunnaksi päätettiin valita 
yhdistyksen hallitus ja sen jäsenet. Jalostustoimikunta toimii jatkossakin neuvoa antavana 
yleisissä jalostukseen liittyvissä asioissa, yhteystiedot laitetaan nettisivuille.  
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11. Eestinajokoiran valionarvomuutos 

Kävimme läpi eestinajokoirien valionarvomuutoshakemuksen. Eestinajokoiran 
valionarvomuutos on hyväksytty hallituksessa ja yhdistyksen vuosikokouksessa vuonna 
2017 ja lähetetty Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokouksessa käsiteltäväksi vuonna 2017 
ja 2018, mutta jostain syystä asiaa ei ole edelleenkään kokouksessa käsitelty. Lähetämme 
hakemuksen uudelleen SAJ:n vuosikokouksessa keväällä 2021 käsiteltäväksi. Anne 
lähettää jälleen hakemuksen sääntömuutokselle, vuosikokouksessa käsiteltävät asiat on 
lähetettävä joulukuun loppuun 2020 mennessä. 

12. Esitys parituslomakkeen laatimisesta 

Kävimme läpi suomenajokoirille tehtyä parituslomaketta, jossa luokitellaan jalostukseen 
käytettävät koirat sekä käyttöpuolen, että JTO:n suositusten mukaan. Päätimme ottaa 
lomakkeen eestinajokoirille käyttöön. Meini Nevala muokkaa parituslomakkeen omalle 
rodullemme sopivaksi ja käymme lomakkeen läpi tulevassa hallituksen kokouksessa ennen 
sen käyttöönottoa. Jalostustoimikunta ottaa lomakkeen käyttöön sen valmistuttua ja 
luokittelee tulevat pentueet sen mukaan. 

13. Toimikunnan perustaminen jäsenkirjeiden ja Ajokoiramies-lehden juttujen laatimiseksi 

Keskustelimme aiheesta. Jäsenkirjeitä tekee tästä lähtien Anne ja Heidi yhdessä Tatun 
kanssa. Eestinajokoira-aiheisten juttujen saamiseksi päätimme järjestää tarinakilpailun. 
Kilpailuun osallistuneita tarinoita voidaan jatkossa julkaista tulevissa jäsenkirjeissä sekä 
Ajokoiramies-lehdessä. Myös muihin lehtiin yritämme saada juttuja julkaistavaksi rodun 
tunnettavuuden lisäämiseksi. Päätimme pitää myös kilpailun metsästysvideoista, joita 
julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla.  

14. Yhdistyksen kiertopalkintojen tilanteen päivittäminen 

Palkintopokaali, joka on lahjoitettu vuosia sitten SAJ:n päänäyttelyssä jaettavaksi parhaalle 
nartulle, on kiertänyt monta vuotta kiertopalkintona, vaikka se oli tarkoitettu jaettavaksi 
vain kertaalleen ensimmäisessä näyttelyssä. Pokaali on tällä hetkellä Annukka Päätalolla ja 
ensimmäisenä se on lahjoitettu aikoinaan Meini Nevalalle. Palkintopokaali palautetaan 
Meini Nevalalle.  

Yhdistyksellä on ollut kolme kiertopalkintoa, jotka on jaettu Ajomestari -tilaisuudessa. 
Palkintojen jakosäännöt ovat olleet näkyvissä yhdistyksen nettisivuilla.  

Paras nuori koira -palkinnosta luovutaan. Palkintopokaali jää sen viimeksi saaneelle.  

Paras hakija- palkintopokaalista luovutaan ja sekin jää sen viimeksi saaneelle.  

Ronjan malja -palkinto jatkaa kiertopalkintona, sen saa vuosittain Ajomestari-kisan 
voittaja.  

Muita kiertopalkintoja ei enää hankita. Jatkossa pokaalien sijaan voidaan palkita jollain 
käytännöllisemmällä palkinnolla, esimerkiksi lahjakortilla, puukolla, tms.  

Keskustelimme vuoden eestinajokoira -palkinnosta ja sen mahdollisista jakosäännöistä 
tulevaisuudessa. Harkitsemme palkintoa ja jakosääntöjä tulevissa hallituksen kokouksissa. 

15. Muut asiat 

Nettisivuja päivitetään vielä tulevaisuudessa. Kun eestinajokoirien JTO eli jalostuksen 
tavoiteohjelma hyväksytään Suomen Ajokoirajärjestön kokouksessa sekä Kennelliitossa, 
se julkaistaan luonnollisesti myös yhdistyksen nettisivuilla.  
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Yhdistyksen sivuille tulee myös linkki tulevista ajokokeista.  

Keskustelimme myös tulevasta Ajomestari 2020 -kisasta ja sen järjestelyistä. Valmistelut 
kisaan on hyvällä mallilla. Palkintona tulevassakin kokeessa on Tracker – tutkapanta, 
toisen tutkapannan jakoperusteita vielä harkitaan. 

16. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35. 

 

 

 

 

  

   

  

 


