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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2019   

Aika:  lauantaina 2.2.2019 klo 13.00 
Paikka: Hannele Suutarisen luona Vantaalla  
Läsnä: Rita Salonen (puh. joht.), Maud Fast (siht.),  Sinttu Kervinen, Taru-Liisa Melkko, Molla Rä-
sänen, Pilvi Räsänen, Ulla Sieranta, Salla Suokas, Hannele Suutarinen 
Poissa: Laura Elina Pasanen 
 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Puheenjohtaja Rita Salonen avasi kokouksen klo 13.15 ja totesi sen laillisesti koolle kutsu-
tuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

- Hyväksyttiin työjärjestys. 

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Edellisten kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin v.2018 puolella. 

 

4. Hallituksen keskustelupalstalla hallituksen kokousten välillä päätetyt asiat 

- Kirman- ja Scaramis –kasvattajien muistamiset vuosipäivän johdosta 

- Vuoden Näyttelyafgaani –pistelaskentaan tarkennus: 1.1.2018 voimaan tulleissa sään-
nöissä pisteitä jaettiin voitetuista koirista 20 koiraan asti ja siitä eteenpäin 1 piste per 10 
koiraa. Tarkennettiin sääntöjä, esim. 23 koiran näyttelyssä ensimmäinen ja toinen olisivat 
saaneet saman pistemäärän.  Muutettiin niin, että voittajalle 20p + sijoitus, 2. 19p, 3.18p, 
4.17p eli  lisäpisteet koiria 21-30 +1p 31-40 + 2p jne  

 

5. Hallituksen työtavoista sopiminen 

- Varajäsenillä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, kun hallitus on täysimääräisenä paikalla, 
mutta ei äänioikeutta. Päätökset ovat julkisia,  keskusteluista ei kerrota ulkopuolisille, 
keskusteluissa saa olla eri mieltä sekä saa muuttaa mieltänsä. Hallituksen päätökset löy-
tyvät pöytäkirjoista ja ne julkaistaan lehdessä. 
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6. Yhdistyksen varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta 

- Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Maud Fast ja sihteeriksi Molla Räsänen. 

 

7. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman toteaminen 

- Liite 1. Käytiin läpi vuoden 2019 toimintasuunnitelma. 

 

8. Toimikuntien ja työryhmien nimeäminen 

- Liite 2. Nimettiin toimikunnat ja työryhmät liitteen mukaisesti.  

  

9. Talous  

- Keskusteltiin taloudellisesta tilanteesta. 

 

10. Kevätkokous 

- Kevätkokous pidetään 6.4.2019 Hotelli Tikkurilassa, Valkoisenlähteentie 52, 
Vantaa, Molla kysyy tilaa. Esityslistalle Kennelliiton yleis- ja valtuustoedustajien valinta. 

  

11. Jäsenanomuksia 

- Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä 

 

12. Valokuvauskilpailu 

- Päätettiin järjestää valokuvauskilpailu, jonka pohjalta tehdään afgaanikalenteri vuodelle 
2020. Sari Nurkka tekee taiton.  

  

13. Toimikuntien asioita 

 

- 13.1 Jalostusasiat 

- järjestetään joukkotarkastuspäivä Mevetissä toukokuussa, ilmoittautumiset 26.2. men-
nessä 
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- 13.2 Pentuvälittäjä 

 

- Ei asioita 

 

- 13.3 Näyttelytoimikunta 

- Kennelliitto on hyväksynyt v. 2020 erikoisnäyttelyn pidettäväksi 13.6.2020 

- Ulkomuototuomarit ry pitää koulutuksen Tampereella 16.2.2019, Saija Juutilainen pitää 
afgaaneista kertauksen 

- SA-FA:n erikoiskoulutus ulkomuototuomareille 21.3.2019 

 

- 13.4 Juoksutoimikunta  

- SA-FA:n edustaja SVKL:n kevätkokouksessa, Sari Saastamoinen, edustuspaikkoja 6, joten 
mukaan vielä koesääntöihin perehtynyttä porukkaa.  

- Päätettiin kutsua Sari Saastamoinen seuraavaan hallituksen kokoukseen juoksutoimikun-
nan edustajana. 

- Päätettiin järjestää möllimaastot juoksupäivän yhteydessä. 

 

- 13.5 Lehtitoimikunta 

- Ykköslehti työn alla 

- Jos joku on kiinnostunut lehtitoimikuntatyöstä, niin toimikuntaan mahtuu lisää väkeä 

 

 

- 13.6 Internet-toimikunta 

- Tiedotusta tehostetaan, uusilla sivuilla julkaisu huomattavasti nopeampaa, ja päivitykset 
saadaan lyhyellä ajalla päivitetyiksi verrattuna vanhoihin Sa-fa:n kotisivuihin.  

Hallituksen kokoonpanon päivitys sekä sihteerisähköpostin siirto  

Pöytäkirjojen siirto myös nettisivuille 

 
 



                              Sivu | 4 
14. Kennelliiton asioita 

- Ei asioita 

 

15. SVKL:n asioita 

- Liittohallituksen kokouspöytäkirja 1/2019 ja tiedote 1/2019 

16. Muut esille tulevat asiat 

- Silmätarkastus / joukkotarkastus (ks. jalostusasiat) 

- Club Show: Salla Suokas alkaa valmistella 

- Sa-Fan vanhat tulokset nettisivuille: Salla ja Molla hoitavat tulokset kuvineen Tuulille 

- Vanhat afgaaniartikkelit vanhoilta sivuilta nettisivuille 

 

17. Seuraava kokous 

- Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään hallituksen FB-ryhmässä 

 

18. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.35 


