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Suomen Ajokoirajärjestö - Finska Stövarklubben ry 
 

Vuosikokous    PÖYTÄKIRJA 
 

Aika:      24.3.2018 

Paikka:   Haikon Kartano, Porvoo  

 

1 § Vuosikokouksen avaus. 

Puheenjohtaja Sakari Poti avasi kokouksen klo 14.00.  

 

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat. 

Päätös:  

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aimo Ahtiainen. 

Sihteereiksi valittiin Anne Arkko ja Timo Saarinen. 

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Pauli Halonen ja Jukka Munukka.  

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Munukka, Kristian Styf, Per-Erik Ekholm, Mikko 

Engström, Eero Kuitunen 

 

3 § Todetaan hyväksytyt valtakirjat ja kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä. 

Merkittiin tiedoksi: 

Paikalla on 192 henkilöä, 446 jäsentä valtakirjoilla edustettuna, kokouksessa 

käytettävissä oleva äänimäärä yhteensä 638 ääntä.  

 

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Päätös: 

Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi.  

 

5 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätös: 

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys kokouksen työjärjestykseksi.  

 

6 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. LIITE. 

Puheenjohtaja Sakari Poti esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2017 

Päätös: 

Hyväksyttiin tilinpäätös ajalta 1.1.–31.12.2017 

Hyväksyttiin toimintakertomus ajalta 1.1.–31.12.2017 

Merkittiin tiedoksi:  

Kuultiin tilintarkastajien lausunto ja tilintarkastuskertomus.    

 

7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Hallituksen 

jäsenet ja muut vastuuvelvolliset eivät osallistuneet päätöksen tekoon. 

Päätös: 

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta. 

 

8 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle tilikaudelle sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruus tulevalle tilikaudelle. LIITE. 

Päätös:  

Vahvistettiin esitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2018 

Vahvistettiin esitetty talousarvio vuodelle 2018 

Päätettiin jäsenmaksut vuodelle 2019 seuraavasti: vuosijäsenmaksu 30   €, 

perhejäsenmaksu 15 €, pentuejäsenmaksu 11 €, seurajäsenmaksu 50 €, 

liittymismaksu  0  € 
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9 § Valitaan hallituksen uudet jäsenet varajäsenineen erovuorossa olevien tai eronneiden 

hallituksen jäsenten tilalle. 

Päätös: 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin seuraavalle kahdelle vuodelle Tuomo 

Hänninen Kuusamosta.  

Valittiin hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt: 

 Kennelpiiri  Varsinainen jäsen Varajäsen 

 Etelä-Häme  Eero Kuitunen Torsti Mahlanen 

 Etelä-Pohjanmaa Jari Siltala  Marko Ketoja 

 Kymenlääni  Jyrki Laitinen Jouko Saukkonen 

 Pohjois-Pohjanmaa Tapani Keränen Tapani Sipilä 

 Pohjois-Savo Viljo Pennanen Risto Kuivalainen 

 Suur-Savo  Matti Vehviläinen Ida Jalkanen 

 

10 § Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa. 

 Päätös: 

 Valittiin tilintarkastajiksi Timo Ollila (KHT) ja Janne Seppänen (HT) sekä 

 heille varatilintarkastajiksi Heikki Nännimäinen (HT) ja Arvo Mäkinen. 

 

11 § Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

Ei ollut muita asioita.  

 

12 § Käsitellään muut jäsenten esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 

 

12.1 § Venäjänajokoirakoirayhdistys ry:n hallituksen ja jalostustoimikunnan esitys 

venäjänajokoirien jalostuksen tavoiteohjelmaksi 

 

Hallitus esitti, että Venäjänajokoirayhdistys ry:n hallituksen ja jalostustoimikunnan esitystä 

venäjänajokoirien jalostuksen tavoiteohjelmaksi (liite) esitetään Suomen Kennelliitolle ja että 

Venäjänajokoirayhdistys ry:lle annetaan valtuudet muuttaa jalostuksen tavoiteohjelmaa 

Kennelliiton vaatimusten mukaisesti. 

 

Marko Ketoja esitti esityksen hylkäämistä ja palauttamista rotuyhdistykselle hyväksyttäväksi.  

Hallitus päätti pitämässään kokouksessa vetää alkuperäisen esityksensä pois.  

Päätös: Päätettiin jättää asia käsittelemättä tässä vuosikokouksessa.  

 

12.2 § Venäjänajokoirayhdistys ry:n hallituksen ja jalostustoimikunnan esitys 

venäjänajokoirien pevisa-ohjelmaksi (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) 

liite 

 

Hallitus esitti, että Venäjänajokoirayhdistys ry:n hallituksen ja jalostustoimikunnan esitystä 

venäjänajokoirien pevisa-ohjelmaksi esitetään Suomen Kennelliitolle ja että 

Venäjänajokoirayhdistys ry:lle annetaan valtuudet muuttaa pevisa-ohjelmaa Kennelliiton 

vaatimusten mukaisesti. 

 

Marko Ketoja esitti esityksen hylkäämistä ja palauttamista rotuyhdistykselle hyväksyttäväksi.  

Hallitus päätti pitämässään kokouksessa vetää alkuperäisen esityksensä pois.  

Päätös: Päätettiin jättää asia käsittelemättä tässä vuosikokouksessa.  

 

12.3 § Jari Forsin, Kalevi Rytkyn ja Raimo Keinäsen esitys ajokokeiden palkintotuomarien 

ohjeeseen.  

Hallitus esitti tehdyn esityksen hylkäämistä ja nykykäytännön jatkamista.  

 

Kokous keskeytettiin klo 15.58 äänestyksen ajaksi ja jatkettiin klo 16.18 alkaen.  

 

 

 

 



3 
 

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 178 ääntä, joista kertyi yhteensä äänimäärä 

594 ääntä. Annetut äänet jakautuivat seuraavasti:  

 

Hallituksen esitys (JAA):    354 ääntä 

Forsin, Rytkyn ja Keinäsen esitys (EI):  240 ääntä 

Hylättyjä ääniä:    1 kpl 

 

13 § Kokouksen päättäminen. 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.22.  

 

 

 

Vakuudeksi 

 

 

 

 

Aimo Ahtiainen  Anne Arkko   Timo Saarinen 

Puheenjohtaja  Sihteeri   Sihteeri 

 

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi  

 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja                                                              Pöytäkirjantarkastaja 

Pauli Halonen    Jukka Munukka 


