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SUOMEN DREEVERIJÄRJESTÖ - FINSKA DREVERKLUBBEN ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS
PAIKKA
AIKA
LÄSNÄ

Härmän Kylpylä, Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä, Kauhava
lauantai 12.09.2020 klo 13.00 – 16.05
Läsnä oli 38 järjestömme jäsentä. Valtakirjoja oli 102 kpl, siten käytettävissä olevia äänimäärä
yhteensä 140 kpl.

1§

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Timo Nurmiluoto avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

2§

VUOSI- JA KIERTOPALKINTOJEN JA ANSIOMERKKIEN JAKO
Eeva Hyytiäinen ja Vuokko Kantell jakoivat vuoden 2019 palkinnot, liite 1.
Eeva Hyytiäinen lahjoitti uuden kiertopalkinnon; Jössen malja, joka jaetaan parhaalle jäniskoiralle.

3§

KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Mannersuo ja sihteeriksi Vuokko Kantell.

4§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§

HYVÄKSYTYT VALTAKIRJAT; TODETAAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA ÄÄNIMÄÄRÄ
Läsnä oli 38 järjestömme jäsentä. Valtakirjoja oli 102 kpl, siten käytettävissä olevia äänimäärä
yhteensä 140 kpl.

6§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestys hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

7§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Nurmiluoto ja Eeva Hyytiäinen.

8§

ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Poutinen, Tom Vehkoja, Kimmo Kants ja Tarmo Välimäki.

9§

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Toimintakertomus vuodelta 2019 hyväksyttiin muutoksitta, liite 2.

10§

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
a) Rahastonhoitaja Eeva Hyytiäinen esitteli vuoden 2019 tilit, liite 3.
b) Rahastonhoitaja Eeva Hyytiäinen luki toiminnantarkastajien kertomuksen, liite 4.
c) Tilinpäätös vuodelta 2019 vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

11§

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 hyväksyttiin, liite 5.

12§

TALOUSARVIO VUODELLE 2020
Rahastonhoitaja Eeva Hyytiäinen esitteli talousarvion ja talousarvio hyväksyttiin muutoksitta, liite 6.

13§

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2021
Jäsenmaksut vuodelle 2021 hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti:
Henkilövuosijäsen 30 €, henkilöainaisjäsen 300 €, perhejäsen 10 €,
yhdistysjäsen 50 €, yhdistysainaisjäsen 500 €.

14§

VALITAAN JÄRJESTÖN HALLITUKSELLE PUHEENJOHTAJA ALKANEELLE TOIMIKAUDELLE
Järjestön puheenjohtajaksi esitettiin Jouko Mustosta. Esitys sai kannatusta ja Jouko Mustonen valittiin
yksimielisesti järjestön puheenjohtajaksi.
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15§

VALITAAN HALLITUKSEEN 4 JÄSENTÄ EROVUOROISTEN TILALLE SEURAAVAKSI 3 VUODEKSI
Hallituksen jäseniksi esitettiin Eeva Hyytiäinen (varajäsen Merja Keltamäki), Mauri Nimell (varaj. Jarkko
Latvanen), Timo Rintamäki (varaj. Jorma Talvitie), Sami Pöllänen (varaj. Outi Haapalainen) ja Pirita Hahtonen
(varajäsen Mika Hilliaho). Päätettiin suorittaa lippuäänestys.
Äänestyksen tulos; Eeva Hyytiäinen 80 kpl, Mauri Nimell 47 kpl, Timo Rintamäki 66 kpl, Sami Pöllänen 92 kpl,
Pirita Hahtonen 69 kpl.
Hallitukseen valittiin Eeva Hyytiäinen ( Merja Keltamäki ) ,Timo Rintamäki ( Jorma Talvitie ) , Sami Pöllänen ( Outi
Haapalainen) sekä Pirita Hahtonen ( Mika Hilliaho) .
Hallituksesta eronneen Heidi Lukinin tilalle valittiin kauden 2022 loppuun saakka varsinaiseksi jäseneksi Harri
Arola ja hänen varajäseneksi Jenni Vartiainen.

16§

VALITAAN 2 TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEIDÄN VARAMIEHENSÄ
Valittiin toiminnantarkastajiksi entiset; Riitta Peltola ja Matti Pankka, varatoiminnantarkastajiksi
Matti Pursiainen ja Paavo Peltola.

17§

VALITAAN JÄRJESTÖN EDUSTAJA(T) ERI JÄRJESTÖIHIN
Hallitukselle annettiin valtuudet valita edustajat tarvittaviin toimielimiin.

18§

HALLITUKSEN VUOSIKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT
1.

Hallitus esittää, että aikaisemman vuosikokouksen 2016 tekemä päätös koskien SM-koetuomarien
valintatapaa perutaan. Esitetään, että valitsijatoimikunta kutsuu kaikki tuomarit SM-kilpailun
palkintotehtävään.
Hallituksen esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
2. hallituksen esitys Suomen dreeverijärjestön sääntöjen muuttamiseksi tietyiltä osin, liite 7.
Timo Nurmiluoto esitteli hallituksen laatimat sääntömuutosehdotukset ja ne käytiin kohta kohdalta läpi.
Sääntöjen kohta hallituksen jäsenten lukumäärästä sai vastaesityksen 8 henkilöä. Suoritettiin koeäänestys ja
hallituksen esitys hallituksen jäsenmäärä 12 henkilöä, sai enemmistön.
Joten kaikki hallituksen esitykset sääntöjen muutoksista hyväksyttiin.
Hallitukselle annettiin valtuudet tehdä mahdolliset PRH:n vaatimat pienet muutokset tai sanakorjaukset.
3. hallituksen esitys muotovalion arvoon vaadittavista koetuloksista (FI MVA DRAJ)
1 x DRAJ-1 tai ennen 1.8.2018 saavutettu DRAJ-VOI 2 tulos tai 1 x DKAJ-1 ja DKAJ-2,
tai 2 x KEAJ-1
Hallituksen esitys muotovalion arvoon vaadittavista koetuloksista hyväksyttiin.

19§

JÄSENTEN VUOSIKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT ASIAT
4.

esitykset käyttövalion arvoon vaadittavista koetuloksista (FI KVA DRAJ)

a. hallituksen esitys
3 x DRAJ-1 näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla kokokauden kokeesta.
Vähintään yksi tulos, jota ei ole ajettu sorkkaeläimellä, tulee olla paljaalta maalta. Ennen 1.8.2018 saavutetut DRAJ AVO-1 ja
DRAJ VOI 1 vastaavat DRAJ-1 tulosta.
b. Merja Keltamäen, Mika Määtän ja Heidi Lukinin esitys
Käyttövalion arvoon vaaditaan kolme DRAJ-1 tulosta, joista yksi saa olla sorkkatulos, yksi saa olla
ajettuna kokokaudenkokeesta ja vähintään yksi jänistulos tulee olla ajettuna
paljaanmaan kelissä.
Lisäksi näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella.
c. Matti Saaren esitys
3 x DRAJ-1, joista kaikki voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla kokokauden
kokeesta. Vähintään yksi tulos tulee olla paljaalta maalta. Enintään kaksi tulosta saa olla
ajatettu sorkkaeläimellä. Ennen 1.8.2018 saavutetut DRAJ AVO-1 ja DRAJ-VOI 1 vastaavat
DRAJ-1 tulosta.
d. Timo Poutisen esitys
3 x DRAJ-1 näistä korkeintaan yksi tulos voidaan korvata AJOK-1 tuloksella. Yksi tulos saa olla
kokokauden kokeesta. Vähintään yksi tulos tulee olla paljaalta maalta. Vähintään yksi tulos on
saavutettava jäniksen ajosta. Ennen 1.8.2018 saavutetut DRAJ AVO-1 ja DRAJ VOI 1 vastaavat DRAJ-1

SUOMEN DREEVERIJÄRJESTÖFINSKA DREVERKLUBBEN RY
Helsinki

PÖYTÄKIRJA

3 (4)

tulosta. (Valt 25.11.18)

Esitettiin että jätetään käyttövalion arvoon vaadittavista koetuloksista päätös vielä tekemättä ja siirretään tämä
asia jatkovalmisteluun.
Esitys sai kannatusta ja päätettiin siirtää asia jatkovalmisteluun.
5.

esitykset SM-kilpailusääntöihin

a. Hallituksen esitys
Säilytetään voimassa olevat SM-kilpailu- ja valintasäännöt
b. Merja Keltamäen, Mika Määtän ja Heidi Lukinin esitys
SM-kilpailuissa vuoden 2020 kisojen jälkeen sallittuja ajoeläimiä ovat
jänis ja kettu. Sorkkaeläimen ajoja ei hyväksytä, ja siihen suhtaudutaan kuten kohtuuttomaan häiriöön.
Vuoden 2020 SM-kilpailun jälkeen sorkkaeläimillä ajettuja(S-tulos)tuloksia ei hyväksytä SM-valinnoissa
c. Tom Vehkojan esitys
Pistelaskenta ehdotus mestaruuskisoihin (sm-kisat ja pohjoismaiden mestaruus ottelu) ja SM-karsintaan;
- ominaisuuspisteet kaikille sallituille ajoeläimille samat
- ajopisteet sallituille ajoeläimille kertoimilla
- sorkka ajominuuttipisteet x1
- kettu ajominuuttipisteet x 1,1
- jänis ajominuuttipisteet x 1,2
Käytetään sääntökirjassa olevaa pistetaulukkoa (sivu 62) kahdella desimaalilla
Esimerkiksi;
180 minuutin ajo sorkalla = 65p x1 = 65p
180 minuutin ajo ketulla = 65p x1,1 = 71,5p
180 minuutin ajo jäniksellä = 65p x 1,2 = 78p
Tämä pistelaskenta kertoimilla koskee vain yllämainittuja mestaruusotteluita ja karsintoja.
DRAJ ja DKAJ tulokset lasketaan ilman kertoimia.
Kaikissa mestaruuskisoissa on sallittu kaikki lailliset ajoeläimet.
Valitsijatoimikunnalle lähetetään tulokset ilman kertoimia.
Valitsijatoimikunta laskee tulokset kertoimilla.
d. Timo Poutisen esitys
Dreeverien SM-ajomestaruuskilpailut pidetään kaksiosaisina siten, että samana
viikonloppuna, kahtena peräkkäisenä päivänä, järjestetään kahdet erilliset DRAJ-kokeet, joissa
ajoeläiminä ovat kaikki koesäännöissä hyväksytyt ajoeläimet.
Samoissa SM-ajomestaruuskilpailuissa ratkaistaan sekä lajikohtaiset (Mestari-J XXXX, Mestari-K XXXX,
Mestari-S XXXX) mestaruudet että DRAJ-yleismestaruus.
Kunkin ajoeläimen lajikohtainen mestaruus ratkaistaan yhden koepäivän kyseisellä ajoeläimellä
saavutetun parhaan koetuloksen pistemäärällä (jänis-DRAJ, kettu-DRAJ, sorkkaeläin-DRAJ.
DKAJ-pisteytyksellä laskettua tulosta ei oteta huomioon.).
Koira voi näin samassa SM-ajomestaruuskilpailussa saavuttaa useitakin lajimestaruuksia.
Jos koiralla on samalta ajoeläimeltä tulos kumpanakin koepäivänä, pistemääristä parempi otetaan huomioon lajikohtaista
mestaruutta määritettäessä.
Paremman päivän tulos ratkaisee dreeverien lajimestaruuden.
Vuosittaisen DRAJ Suomen yleismestarin arvon (Mestari XXXX) saavuttaa se koira, jonka
kummankin päivän yhteenlasketut koepisteet ovat korkeimmat.
Olosuhteiden estäessä toisen kilpailupäivän kokeiden järjestämisen ratkeaa myös DRAJ Suomen
yleismestarin arvo vain yhden kilpailupäivän tuloksilla.

Esitettiin että jätetään SM-kilpailusäännöistä päättäminen vielä tekemättä ja siirretään tämä asia
jatkovalmisteluun.
Esitys sai kannatusta ja päätettiin siirtää asia jatkovalmisteluun.
6.

esitykset Suomessa järjestettävän maaottelun sääntöihin

a. hallituksen esitys
Säilytetään voimassa olevat maaottelun säännöt
b. Merja Keltamäen, Mika Määtän ja Heidi Lukinin esitys
Suomessa järjestettävissä maaotteluissa sallittuja ajoeläimiä ovat jänis ja kettu.
Sorkkaeläimen ajoja ei hyväksytä, ja siihen suhtaudutaan kuten kohtuuttomaan häiriöön.
c. Tom Vehkojan esitys
Pistelaskenta ehdotus mestaruuskisoihin (sm-kisat ja pohjoismaiden mestaruus ottelu) ja SM-karsintaan;
- ominaisuuspisteet kaikille sallituille ajoeläimille samat

SUOMEN DREEVERIJÄRJESTÖFINSKA DREVERKLUBBEN RY
Helsinki

PÖYTÄKIRJA

4 (4)

- ajopisteet sallituille ajoeläimille kertoimilla
- sorkka ajominuuttipisteet x1
- kettu ajominuuttipisteet x 1,1
- jänis ajominuuttipisteet x 1,2
Käytetään sääntökirjassa olevaa pistetaulukkoa (sivu 62) kahdella desimaalilla
Esimerkiksi;
180 minuutin ajo sorkalla = 65p x1 = 65p
180 minuutin ajo ketulla = 65p x1,1 = 71,5p
180 minuutin ajo jäniksellä = 65p x 1,2 = 78p
Tämä pistelaskenta kertoimilla koskee vain yllämainittuja mestaruusotteluita ja karsintoja.
DRAJ ja DKAJ tulokset lasketaan ilman kertoimia.
Kaikissa mestaruuskisoissa on sallittu kaikki lailliset ajoeläimet.
Valitsijatoimikunnalle lähetetään tulokset ilman kertoimia.
Valitsijatoimikunta laskee tulokset kertoimilla.

Merja Keltamäki veti esityksensä pois.
Esitettiin että jätetään maaottelusääntöjen muuttamisesta päättäminen vielä tekemättä ja siirretään tämä asia
jatkovalmisteluun. Lippuäänestyksen tulos oli jätetään pöydälle 102 , vastaan 31.
Päätettiin että asia jää pöydälle ja viedään jatkokäsittelyyn.
7.

Jonas Seitovaaran esitys

AJOKOKEIDEN SÄÄNNÖT
Suomen dreeverijärjestön jäsenenä haluan täten esittää pyynnön, että te (Suomen dreeverijärjestön hallitus) seuraavassa
vuosikokouksessa otatte esityslistalle kokouksessa käsiteltäväksi asiaksi kysymyksen ajokoesääntöjen kääntämisesti
suomesta ruotsiksi samoin kuin että ruotsinkielinen sääntökirjan versio siinä tapauksessa painatetaan kääntämisen jälkeen.

Käännös ajokokeiden säännöistä on tekeillä. Timo Nurmiluoto tarkistaa tilanteen.
Päätettiin selvittää onko käännettyjen sääntöjen painattamisen kustannukset järjestön vai Showlinkin
kustannettavana. Keskusteltiin riittäisikö pelkkä sähköinen sääntökirja, jonka voisi sitten tarvittaessa tulostaa.
Hallitukselle annettiin valtuudet viedä asiaa eteenpäin.

20.§

MUUT ASIAT, JOISTA EI KUITENKAAN VOIDA TEHDÄ PÄÄTÖKSIÄ
Tom Vehkoja kiitti joukkuetta ja Pohjois-Savon Dreeverikerhoa maaottelun tiimoilta.
Eeva Hyytiäinen kertoi koiratietokannasta, että hän saa lähetettyä kokeiden tulokset tarkistuksen jälkeen
suoraan Kennelliittoon.

21§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Martti Mannersuo kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Martti Mannersuo
puheenjohtaja

Vuokko Kantell
sihteeri

Eeva Hyytiäinen
pöytäkirjantarkastaja

Timo Nurmiluoto
pöytäkirjantarkastaja

