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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

 

 

 
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2019   
 
Aika:  keskiviikkona 12.3.2019 klo 17.30 
Paikka: Hannele Suutarisen luona Vantaalla  
Läsnä: Rita Salonen (puheenjohtaja) Molla Räsänen (sihteeri, Skype) Taru-Liisa 

Melkko, Maud Fast, Pilvi Räsänen, Salla Suokas, Hannele Suutarinen 
Poissa: Sini-Tuulia Kervinen, Ulla Sieranta (ilmoittaneet esteestä) 
 
 
 
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Puheenjotaja avasi kokouksen klo 17.39,  ja totesi sen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

- Hyväksyttiin työjärjestys 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 
 
 
4. Hallituksen keskustelupalstalla hallituksen kokousten välillä päätetyt asiat 

4.1 Outi Rusanen Keski-Suomen toiseksi alueelliseksi yhteyshenkilöksi 
4.2 Keskusteltu jalostusarvon määrityksestä ja jalostusoikeuden liisauksesta 
4.3 Hyväksytty yksi uusi jäsen 

 
 
5.   Taloudellinen tilanne 

- Tilin saldo 12 114,15 euroa 
 
 
7.Tilinpäätös 

- Käytiin läpi ja allekirjoitettiin tilinpäätös 
 
8. Toimikuntien asioita 
 

8.1 Jalostusasiat 
- Seuraava tuomareiden erikoiskoulutus pidetään 21.3.2019, ja sinne on ilmoit-

tautunut 13 tuomaria. 
- Syksyn arvostelukoe on jo täynnä ja joudutaan ehkä järjestämään vielä toinen 

marras-joulukuussa. 
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8.3 Näyttelytoimikunta 

- Maija Lehtonen ilmoitti, ettei jatka näyttelytoimikunnassa enää tämän 
vuoden näyttelyn jälkeen 

 
 
8.4 Juoksutoimikunta  

- SVKL:n kevätkokous 16.3. Mustialassa, Sari Saastamoinen osallistuu  
   
8.5 Lehtitoimikunta 

- Ykköslehti tulossa painosta näinä päivinä 
- Terja toivoo edelleen kaupallisia mainostajia lehteen sekä jäsenten 

mainoksia. Ei-jäsenten sekä firmojen mainoshinnat: 1/1 s 80,-, takakansi 
150,-. (Mevet mahdollisesti mainostaa myös loppuvuoden numeroissa) 

 
 
       
 
 
9. Kennelliiton asioita 

- ei asioita. Todettiin, että Kennelliitolle tehdystä oikausuvaatimuksesta ei 
ole kuulunut vieläkään mitään. 

 
10. SVKL:n asioita 

- Liittohallituksen kokouspöytäkirjat 2/2019 ja 3/2019 sekä yleiskokouskutsu 
16.3.2019 

 
 
11. Muut esille tulevat asiat 

- Toimikunnilta odotetaan vielä toimintakertomuksia  
- Terja muistutti, että osti SA-FA:lle Hollannin maailmankongressista videon 

Afganistanista. Eli jos tulee jokin tapahtuma, jossa sen voisi näyttää, niin 
löytyy häneltä. 

 
- Club Show:n järjestäminen, kysytään tuomariksi Christina Gustafssonia 

(kennel Mandinah). Salla selvittää pitopaikkaa, palkintoja ja sopivaa pä-
ivämäärää. 

 
- -Jumbon Faunattaressa järjestettiin ”afgaanipäivä” – paikalla oli kaksi har-

rastajaa koirineen, paljon porukkaa kävi tutustumassa afgaaneihin. 
 

- Pohdittiin pentulistan silmätarkastusvaatimusta, todettiin, että sitä ei voida 
muuttaa koska se on JTO:hon kirjattu. Kennelliitolla on myös oma sääntö 
koskien jalostuseläimiä (tarkastus  1 vuoden välein) – eli sitä ei tulla lie-
ventämään 

 
- Keskusteltiin kahdesta pentulistasta. Otetaan käsittelyyn uudestaan 

loppuvuodesta. 
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12. Seuraava kokous 

- Päätetään hallituksen palstalla myöhemmin 
 
 
  
13. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56 
 


