
  
SUOMEN AFGAANIT -   PÖYTÄKIRJA 
FINLANDS AFGHANER RY 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 6/2019   
 
Aika:  torstaina 7.11.2019 klo 17.30 
Paikka: Hannele Suutarisen luona Vantaalla 
Läsnä: Rita Salonen (puheenjohtaja), Molla Räsänen (sihteeri, skype), Salla Suokas, Hannele Suutari-

nen, Maud Fast, Ulla Sieranta, Taru Melkko, Sinttu Kervinen, Laura Elina Pasanen (skype)  
Poissa: Pilvi Räsänen 
 
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous avattiin 17.55 ja se todettiin päätösvaltaiseksi 
 
2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin työjärjestys 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
- Liite 1. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 
 
4. Safan hallituksen keskustelupalstalla hyväksytyt uudet jäsenet 
 
- Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. 
 
 
5.Toimikuntaohjeiden päivitys 
Toimikuntaohjeet päivitetty ja hyväksytty. Laitetaan päivitetyt ohjeet  SA-FA:n nettisivuille.   
 
 
6. Syyskokous  
Syyskokous pidetään lauantaina 16.11.2019 Hotelli Tikkurilan kabinetissa, valtakirjojen tarkastus alkaa klo 
13.00. Eroamisvuorossa Maud Fast, Taru-Liisa Melkko, Laura Elina Pasanen sekä varajäsenet Ulla Sieranta ja 
Hannele Suutarinen. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 hyväksyttiin 
 
 
7. SVKL:n syyskokous 16.11.2019 
SVKL:n syyskokous on valitettavasti yhtä aikaa SA-FA:n syyskokouksen kanssa. SA-FA:n edustajat ovat Pirkko 
Ylkänen-Heinonen, Marko Heinonen, Sari Saastamoinen ja Sami Suomela (SA-FA:lla 7 ääntä) . Toimitetaan 
valtakirja kokousedustajille. 
 
 
8.Club Show 12.10.2019 
Hallitus järjesti Club Show:n 12.10.2019 Tuusulassa Rallitassun koulutushallilla, näyttelyyn oli ilmoitettu 64 
koiraa. Tapahtuma onnistui yli odotusten, ja jäsenistö toivoi Club Showta järjestettävän jatkossakin. 
 
 
9.Talous 
Tilin saldo 8776,59 euroa 
 
 
 



  
10. Toimikuntien asioita 
 

10.1 Jalostusasiat 
 
SA-FA:n terveyskysely 2019. Rita on valmistellut terveyskyselyn. Kysely koskee v.2008 jälkeen 
syntyneitä afgaaneita, ja se julkaistaan SA-FA:n nettisivuilla sekä Facebook-palstalla. 
Jäsenistö on toivonut järjestettäväksi luonnetestiä. Pohdittiin mahdollisuutta järjestää luonnetesti ja 
sovittiin, että Laura Elina kysyy Whippet-Harrastajilta kiinnostusta järjestää yhteistesti. 
 
10.2 Pentuvälittäjä 
Sihteerille saapunut sähköpostitse pyyntö lisätä pentue pentuvälitykseen, tarvittavat liitteet mukana ja 
tarkastettu, että täyttää SA-FA:n vaatimukset.  
 
 
10.3 Näyttelytoimikunta 
 
Jasmin Rainoma näyttelytoimikunnan vetäjäksi, muodostaa uuden toimikunnan marraskuun aikana  
(tuomarikontaktit toista kautta, että voi itse esittää koiriaan näyttelyssä). Rita kutsui Nelly Ahrendin 
(Saksa) tuomariksi ensi vuoden SA-FA:n erikoisnäyttelyyn.  
 
Vuoden 2021 SA-FA:n erikoisnäyttelyn ajankohta, näyttelytoimikunnan vetäjä anonut näyttelyn 
15.5.2021- laittanut puoltoa valitsemalleen päiväykselle. Keskusteltiin ajankohdasta, ja todettiin, että 
ko. ajankohtaan osuu useampi maastokilpailu ja samanaikaisesti Helsingin kansainvälinen koiranäyttely. 
Päätettiin siirtää ajankohta kesä- tai heinäkuulle. 
 
Uusia afgaanituomareita 

- Elina Haapaniemi, Hilkka Salohalla, Anneli Pukkila 
 
 

 10.4 Juoksutoimikunta  
 

 SA-FA:n maastot 8.9.2019 
 

Sari Saastamoinen laittoi kysymyksen anoa Derby / Veteraanimestaruus SA-FA:n maastokisojen 
yhteyteen ensi vuonna. Hallitus hyväksyi pyynnön, ja Sari välitti sen SVKL:lle eteenpäin, jossa se hy-
väksyttiin. Pitää ottaa 13.6.2020 varapäiväksi, ja siihen mahdollisesti whippetit (koska  SA-FA:n 
erikoisnäyttely samaan aikaan.). Maastojen paikka on vielä auki, ehdotuksia otetaan vastaan. 

 
Eija Leppälahdelta tullut viestiä, että olisi halukas juoksutoimikunnan vetäjäksi. Kirjattiin toive ylös. 
 
10.5 Lehtitoimikunta 

Nousi esille vain kolmen lehden tekeminen vuodessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että joutuisimme mak-
samaan painokuluista alv:n. Tässä laskelma tämänhetkisellä painohinnalla: 

Yksi numero (48 s) 685,- + alv 24 % 164,40 = 849,40. Tämä x 3 = 2548,20. 
Ilman alvia 4 x 685,- = 2740,- 
 
Lisäksi postikulut, säästetään n 550,- kun yksi numero jää pois. 
 
Todettiin, että jäsenistöltä tullut toive lehden säilyttämisesti paperversiona.  Päätettiin jatkaa lehden 
painoa edelleen neljällä numerolla. 
 



  
 
11. Afgaanikalenteri 2020 painosmäärä ja hinta   
Painetaan 70 kpl 15,- ( tai 20,- postitettuna) 
 
 
12.  Isla-palkinto vuoden maastojuoksijalle 2007-2011 
 Taru selvittänyt Rentunruusun ’Isla’-palkintoa Vuoden Maastojuoksijalle’ .  Palkinto on hävinnyt matkalla, 
Venla ilmoittanut toimittavansa kaikista palkinnoista skannatut tiedot syyskokoukseen. Molla tiedusteli ko. 
kiertopalkintoa v.2011 vuoden maastojuoksija Papatazin Pulp Fictionin omistajalta Jarkko Räikköseltä, pal-
kinto on lähtenyt eteenpäin jonkun välityksellä, mutta Jarkko ei enää muistanut tarkasti, koska tästä aikaa 
melkein 10 vuotta. Österbladin Helenalle palkinto ei ollut koskaan päätynyt, eikä sitä muisteta myöskään 
saaduksi välitettäväksi. Kysytty myös Nousiaisen Kirsiltä, jolla ei ole muistikuvaa palkinnon eteenpäin to-
imittamisesta. 

 
        
13. Muut esille tulevat asiat 
 

13.1 SA-FA:n vanhat lehdet ja kirjat  
       Terjalla ja Anitalla on valtavat määrät SA-FA:n kirjoja ja lehtiä varastossaan. Terja on parin viimeisen 

vuoden aikana tehnyt niiden eteen kirjaimellisesti hiki hatussa töitä: roudannut erkkareihin, club 
showhun, maastoihin ja juoksupäiviin, tiedottanut Facebookissa niiden saatavuudesta tapahtumissa 
ja mainostanut säännöllisesti lehdessä.  Kirjoja on tällä satsauksella myyty 1 kpl, ilmaiseksi jaettavia 
lehtiä sama 1 kpl. Anitalla on kaapit täynnä, Terjalla alakerrassa parikymmentä kirjalaatikkoa. 
 
Terjan ehdotus: säästämme lehden vuosikertoja max 10 kpl/nro, vanhimpia kirjoja samoin 10 kpl / 
kirja. Uusimpia kirjoja esim. 20 kpl / kirja. Lisäksi lasken lehden painosmäärää 400:sta esim. 380:een 
(tarkistan vielä paljonko yhdestä painoksesta jää yli). Lehden varakappaleita on pakko painaa jonkin 
verran, koska postissa häviää aina muutamia, ja lisäksi vuoden aikana liittyy uusia jäseniä, jotka 
maksavat siitä että saavat jo ao. vuonna ilmestyneet lehdet. 
 
Ennen saneerausta voisin tiedottaa, että jos esim joku kasvattaja haluaa vanhoja lehtiä uusille penn-
unostajille, niin saa käydä meiltä hakemassa. 

 
Päätettiin kannattaa Terjan ehdotusta. 

 
 
 
14. Seuraava kokous 
Seuraava kokous sovitaan hallituksen FB-palstalla. 
 
  
15. Kokouksen päättäminen 
     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 


