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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 11/2020  PÖYTÄKIRJA 
   
 
Aika:  maanantaina 14.12.2020 klo 18.00 
Paikka: etäkokous 
Läsnä: Karoliina Ahonen (PJ), Molla Räsänen (siht.), Maud Fast, Pico Lindström, Terja 

Koivumäki, Sini-Tuulia Kervinen, Ulla Sieranta, Laura Elina Pasanen 
Poissa: - 
 
  
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20 
 
2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
     Hyväksyttiin työjärjestys 
 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
     Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.       
 
4. SA-FA:n toimintasääntö 
     Toimintaperiaatteet ja käytännöt, vuosikello 
      Karoliina esitteli vuosikellon, sovittiin että sitä täydennetään pikkuhiljaa aina kun tulee 

asioita esille. Karoliina kirjoittaa 1/2021 numeroon esittelyn, ja laitetaan SA-FA:n net-
tisivuille nähtäväksi, ja jäsenistö pääsee myös laittamaan toiveita vuosikelloon.  

 
5. Talous 
    SA-FA:n tilillä  8155,36 euroa 
     
6.  Toimikuntien asioita 
 

6.1 Jalostusasiat 
 
6.2 Pentuvälittäjä 

Tarkennettava SA-FA:n pentuvälitykseen pääsevien osalta silmätarkastusvaatimuksia 
mikäli käytetään pakastespermaa 
Kennelliiton vaatimukset: ”Keinosiemennettyä pentuetta koskevat Kennelliiton yleiset 

ja rotukohtaiset rekisteröintivaatimukset. Pakastespermasiemennyksen kohdalla koskevat 
urosta ne vaatimukset, jotka olivat voimassa sperman pakastushetkellä. Nartulle ja yhdis-
telmälle taas sovelletaan astutusajankohdan vaatimuksia”. 

Lisäksi mietitään määritystä uroksen alaikärajaan sekä kertyneiden silmätarkastuksien 
määrään. Iäkkään uroksen ollessa kysymyksessä veteraani-ikäisenä tehty tarkastus. 
 
6.5 Lehtitoimikunta 
Tuomarilehtien postitus 
Pyynnöstä lähetetään paperilehti, muille pdf sähköpostitse 
Mainostetaan Afgaani-lehteä FB-seinällä (ja jaetaan addikteihin) 
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6.6 Internet-toimikunta 

 Internet-toimikunta ehdottaa, että pentulistalla julkaistaisiin 1.1.2021 alkaen myös 
vanhempien kuvat. Tämä voisi toimia niin, että pentuvälittäjä pyytää jatkossa myös kuvat 
ja ohjaa ne nettitoimikunnalle, joka sopii kuvien käytöstä yhteistyössä lehtitoimikunnan 
kanssa. Nettiin voidaan laittaa kuvat myös suunnitelmiin.  

    Kannatetaan ehdotusta. 
 
Toinen ehdotus pentulistasivulle: Tutkimustulosten listaus niin, että SA-FA:n "pakolli-

set" jalostussuosituksiin liittyvät kohdat (silmät & nlytulos) olisivat järjestyksessä ylimpänä 
ja väliotsikon ”Muita tuloksia” alle tulisivat vain ne maininnat joihin todella on tulos Johdan-
tosivulle tulee suora linkki sekä pentulistan alusta että jokaisesta "Täyttää rotujärjestön ja-
lostussuositukset/Ei täytä..." -maininnasta (mobiiliystävällisyys).  

    Jätetään entiselleen ja tehdään jäsenistölle kysely v.2022 – JTO:n päivityksen (2023)   
yhteydessä nostetaan esille, klipattujen koirien juoksuoikeus, jalostussuositusten juoksutu-
lokset etc 
     

Sovimme myös vanhoilla sivuilla vielä olevan materiaalin siirtämisistä.  
- Voisiko jalostustoimikunta toteuttaa astutuksia, suunnitelmia ja syntyneitä pentueita 

koskevat lomakkeet esim. Google Docsina, sillä nämä kaipaavat enemmän päivitystä kuin 
vain siirron uusille sivuille. Nykyisellään eivät myöskään vastaa uuden pentuvälityssivun 
tietotarpeisiin (jalostustoimikunta + pentuvälittäjä olisi loogisimmat työstäjät, nettitoi-
mikunta lisää vain linkit). Kyseessä nämä: 
http://www.afgaaninvinttikoira.fi/lomakkeita-kasvattajille/ 

   Sovittiin, että Molla päivittää 
 

- Turkinhoitosivu (vuoden 1995 Juhlakirjasta): vaatii päivitystä sisältöön, ei kannata si-
irtää sellaisenaan. Kuitenkin olisi tarpeen, että rotujärjestö kertoo sivuillaan uudelle rotua 
harkitsevalle rodunomaisesta turkinhoidosta. Todetaan, että nettitoimikunta julkaisee mie-
lellään sisältöä, mutta muille päivityksille jää enemmän aikaa jos sen ei tarvitsisi olla myös 
sisällön tuottaja. 

     Luetaan läpi ja laitetaan Tuulille päivitetty turkinhoito-ohje nettisivuille 
 

Päivitysvastuiden jakaminen, Tuuli pitää tästä kiinnostuneille erillisen opetustunnin. Myös 
mm. kasvattajalistan päivityksen työstöstä sovittu next stepit. 

     Kysytään Tuulia pitämään opetustunti hallitukselle. 
 
 

6.7 Näyttelytoimikunta 
Erikoisnäyttelyn 2021 työsarka, pidetään ilmoittautumishinnat edelleen samoina. 
 

 
    
7. Muut esille tulevat asiat 
. Avustukset  
    Yksi sydänultra-avustus ei-jäsenelle 
 
v.2021 kokouspäivämäärät keväälle 
18.1.2021 klo 18.00 
15.2.2021 klo 18.00 
22.3.2021 klo 18.00 
Kevätkokous 10.4.2021 klo 13.00 
 
 
8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 

http://www.afgaaninvinttikoira.fi/lomakkeita-kasvattajille/

