
ESTRELANVUORISTOKOIRAT RY    PÖYTÄKIRJA 

 

VUOSIKOKOUS 2023  

 

PAIKKA: ABC Ylöjärvi Teivo, Hiitintie 1 33400 Tampere 

AIKA: su 12.3.2023 klo 14.00  

VALTAKIRJOJEN TARKISTUS: klo 13.30–14.00  

PAIKALLA: 18 jäsentä ja 18 valtakirjalla 

 

 

1. Kokouksen avaus  

Estrelanvuoristokoirat ry:n puheenjohtaja Veijo Ahonen avasi kokouksen klo 14.03  

 

2. Kokouksen järjestäytyminen:  

  

2.1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja 

Veijo Ahonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ehdotuksen perusteella.  

2.2. Valitaan kokouksen sihteeri  

Ehdotetaan Milla Akselia ja Taru Malmia sihteeriksi. Taru Malmi valittiin 

kokouksen sihteeriksi kannatusten perusteella.  

2.3. Kokouksen osallistujat 

 Kokouksen osallistui 36 jäsentä, liite 1. 

2.4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa. 

Kokouksen ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Minna Kannistoa ja Nina Holmströmiä, 

heidät valittiin ehdotuksen perusteella.  

2.5  Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Milla Akselia ja Outi Vatajaa 

sekä Merja Takalaa ja Katja Tähkästä. Asiasta äänestettiin tuloksin Milla Akseli 

ja Outi Vataja 20 ääntä. ja Merja Takala ja Katja Tähkänen 14 ääntä. 2 kpl 

tyhjää ääntä. Äänestyksen tuloksen perusteella valittiin pöytäkirjantarkastajiksi 

Milla Akseli ja Outi Vataja.   

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Nina Holmström lausui eriävän mielipiteen kokouksen laillisuudesta ja 

päätösvaltaisuudesta. Kokouskutsu esityslitoineen on lähetetty jäsenille joulukuussa 

julkaistussa lehdessä. Lehdessä olleessa esityslistasta on puuttunut kohdat 17. ja 18. 

Esityslistaan on tehty tarvittavat muutokset yhdistyksen jäsensivuilla, lisätty kohdat 

17.muut mahdolliset asiat ja 18. kokouksen päätös.  

Äänestettiin kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. KYLLÄ-ääniä; 25 kpl ja 

EI-ääniä 9 kpl, TYHJÄÄ 2 kpl. 

Puheenjohtaja toteaa yhdistyksen sääntöjen ja äänestystuloksen perusteella 

kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen esityslistan mukaan  

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

Korjataan 2.4 kokouksen osallistujat, 2.4 valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja 2.5 

valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa  
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5. Hallituksen laatiman edellisen vuoden (2022) toimintakertomuksen esittäminen ja 

hyväksyminen 

Rotukerhoksi sanamuoto muutetaan rotuyhdistykseksi, sekä korjataan vuoden 

estrelakisan pisteitä muutamien koirien kohdalla vuoden 2022 

toimintakertomukseen.  

Nina Holmström halusi selvitystä yhdistystä koskevaan asianajajakuluihin, 

miksi eivät olleet vuoden 2022 toimintakertomuksessa esillä. Selvitetty asiaa ja 

kerrottu, että asianajajakulut laitettu uudelleen selvitykseen, jonka vuoksi 

laskujen summat eivät ole olleet tiedossa vuoden 2022 tilinpäätöspäivään 

mennessä. Vuoden 2022 toimintakertomukseen kirjataan lukemat 12.3 

päivämäärällä. 

Kulu koostuu seuraavanlaisesti;  

2.1.2023 asianajotoimiston 1. lasku suoraan IF:iin 9052,00€  

19.1.2023 vakuutusyhtiön korvauspäätös nro 1. 6745,60 €, yhdistys sai 

ensimmäisen kerran tiedon laskun summasta. 

24.1.2023 tehty reklaamaatio asianajotoimistolle.  

24.2.2023 muistutus reklamaatiosta asianajotoimitolle 

28.2.2023 Asianajaja soittanut rahastonhoitajalle ja laati samaan aikaan 

selvityksen sähköpostilla vakuutusyhtiölle. 

8.3..2023Rahastonhoitaja soittanut vakuutusyhtiöön ja kiirehti päätöstä 

lähestyvän vuosikokouksen vuoksi 

8.3.202302.korvauspäätös nro 2. 948,60€ 

8.3.2023 maksettu jäännös laskusta asianajotoimistolle 1357,80€ 

 

Hyväksytään vuoden 2022 toimintakertomus ylläolevin korjauksin. 

 

 

6. Tilinpäätökseen perustuva selvitys yhdistyksen taloudellisesta tilasta 

 Hyväksytään tilinpäätökseen perustuva selvitys. 

 

7. Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä 

vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

Luetaan toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja 

myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 

8. Yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen vuodelle 2023 

Ehdotuksena esitettiin 5e korotusta varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun, 

vedotaan yleisesti kohonneisiin kustannuksiin. Ehdotus ei saanut kannatusta. 

Päätettiin pitää jäsenmaksujen suuruudet ennallaan vuonna 2023: 

25€/varsinainen jäsen, 10€/pentuejäsen, 15€/perhejäsen.  

 

9. Talousarvion esittäminen ja hyväksyminen vuodelle 2023 

Talousarviossa olevat oikeudenkäyntikulut on arvioitu yläkanttiin. Tarkka 

summa tulee vuoden 2023 tilinpäätökseen.  

Talousarvio hyväksytään vuodelle 2023. 
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10. Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman esittäminen ja hyväksyminen kuluvalle 

toimintakaudelle 2023  

 Lisätään palkittaviin, puuttumaan jäänyt vuoden kilpailuestrela. 

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023. 

 

11. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle 

Pauliina Korpea ehdotetaan puheenjohtajaksi, ehdotusta kannatetaan. Vuoden 

2023 hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yksimielisesti Pauliina Korpi. 

 

12. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle 

 -erovuoroisina ovat Sari Uusitalo, Auli Kankaanperä, Heini Kurtti 

Erovuoroisten tilalle ehdotetaan Outi Vatajaa, Kirsi Weckselliä, Sari Uusitaloa. 

Ehdotus hyväksytään. Pauliina Korven tilalle hallitukseen ehdotetaan Veijo 

Ahosta ja Katja Tähkästä. Ehdotuksesta äänestetään tuloksin Veijo Ahonen 21 

ääntä, Katja Tähkänen 15 ääntä. Ei tyhjiä ääniä. Hallituksessa jatkaa Pauliina 

Korven tilalla Veijo Ahonen. 

 

13. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen 

Sari Lehtosalo ja Tarja Koski ovat lupautuneet jatkamaan 

toiminnantarkastajina. Heidät valitaan.  

Varatoiminnantarkastajiksi ehdotetaan Tiina Rajasta ja Minna Kannistoa. 

Valitaan heidät varatoiminnantarkastajiksi. 

 

14. Vuoden estrelat 2022  

Palkitaan vuoden estrelat 2022. Tulokset toimintakertomuksessa. 

 

15. FI MVA-arvon saaneiden palkitseminen 

 Suomen muotovalion arvon on saavuttanut kolme estrelanvuoristokoiraa. 

Steppen Hill´s Magic Touch, Jamalin Dandified Darling, Steppen Hill´s King 

Diamond 

 

16. Nina Holmströmin esitys jalostustoimikunnan perustamisesta 

 

- Henkilö esittää yhdistykselle perustettavaksi jalostustoimikuntaa, joka kirjataan 

sääntöihin, jolloin jalostustoimikunnan toimintaa ohjaa yhdistyksen vuosikokouksen 

päätökset, ei kulloisenkin hallituksen päätökset jalostustoimikunnan kokoonpanosta. 

Sääntömuutos tulisi pykälään 8 heti hallituksen jälkeen ja entinen pykälä 8 

numeroidaan 9 ja siitä eteenpäin yhdellä numerolla eteenpäin joka pykälä. Nina 

Holmström esittää myös hyväksyttäväksi jalostustoimikunnan ohjesäännön, kts.liite. 

 

Ehdotetaan, että yhdistyksen vuosikokouksessa kirjattaisiin sääntöihin, että 

jalostustoimikunta ohjaisi yhdistyksen vuosikokouksen päätökset. 
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Ehdotetaan, että tällä kasvattajamäärällä ei jalostustoimikuntaa ole järkevää 

perustaa. Keskustelujen jälkeen esitys vedetään pois esittäjän toimesta. Ei 

aiheuta toimenpiteitä. 

 

Keskusteltu kasvattajien välisestä alkavasta yhteistyöstä. 

Juha Putkonen esittänyt toiveen open showsta, koska koiramäärät ovat 

tippuneet näyttelyissä estrelojen osalta. 

 

 

 

17. Muut mahdolliset asiat 

Facebookissa esitettyyn kysymykseen ei ole saatu vastausta, ihmetystä on 

herättänyt miksi vastausta ei ole tullut. Toivottu facebookin kautta esitettyihin 

kysymyksiin vastausta. 

 

Toivottu jäsensivujen vapaalle alueelle näkyviin vuosikirjoja/vuosijulkaisuja. 

Ihmetelty miksi ovat kirjautumisen takana. 

 

Vuoden estrelakilpailun sääntöihin saatiin päivitys- ja korjausehdotus- jäsen 

Merja Takalalta, otetaan huomioon sääntöjä muokatessa. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

 

 Kokouksen puheenjohtaja Veijo Ahonen päätti kokouksen klo 16.25 

  

  

 

 

______________________________  ________________________________ 

Veijo Ahonen, puheenjohtaja  Taru Malmi, sihteeri 

 

 

______________________________  ________________________________ 

Milla Akseli, pöytäkirjantarkastaja  Outi Vataja, pöytäkirjantarkastaja 
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