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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021  PÖYTÄKIRJA 
   
 

Aika:  keskiviikkona 17.3.2021 klo 18.00 
Paikka: Teams 
Läsnä:               Karoliina Ahonen (puheenjohtaja), Nina Laitinen (sihteeri), Maud Fast, Terja 
  Koivumäki, Pico Lindström, Ulla Sieranta, Molla Räsänen 
Poissa: Marja Saurikoski-Eskelinen, Pirkko Ylkänen-Heinonen 

 

 
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
2. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin työjärjestys. 
 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytty SA-FA:n hallituksen palstalla. 

 
5. Jäsenanomukset  

Hyväksyttiin uudet jäsenet   
 

6. Terveystarkastusten tukeminen 

Keskusteltiin nykykäytännöstä, jonka mukaan terveystutkimuksia tuetaan samalla määrällä 
riippumatta siitä onko jäsen vai ei. Päätettiin, että jatkossa ei-jäsenille korvataan 80 % SA-
FA:n määrittelemistä korvaussummista. Jalostustoimikunta laatii tiedotteen lehteä ja 
nettisivuja varten, ja toimittaa tiedotteen Terjalle ja Tuulille. Päätettiin julkaista info 
terveystarkastusten tukemisesta netissä. 
 

7. Avustushakemukset 
Hyväksyttiin 5 uutta avustushakemusta. 

 
8. Sääntömuutosehdotus 

Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus yhdistyksen kokousten järjestämisestä etänä. Muutetaan 
lisäksi mm. tilintarkastaja -termi toiminnantarkastajaksi ja vastaavasti varatilintarkastajat 
varatoiminnantarkastajiksi sekä tilintarkastus toiminnantarkastukseksi. Sovittiin, että Maud 
laatii uudet säännöt ja mikäli kevätkokous ne hyväksyy, niin sihteeri toimittaa uudet säännöt 
PRH:lle.  
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9. Juhlavuoteen liittyvien asioiden tilanne  

Juhlavuosikirja   
Mainostilanne on todella hyvä; lopullinen mainossivumäärä on 132. Mirja ja Terja ovat 
taittaneet niitä mainoksia, joihin mainostajilla ei ole ollut omaa taittajaa. Maija Lehtonen on 
päivittänyt rotumääritelmän tulkinnan juhlakirjaa varten. Terja toimittaa tulkinnan 
hallitukselle kommenteille. Kirjapaino on valittu ja se on Keski-Suomen Painotuote, joka teki 
kirjan myös viime kerralla. 
 
Erikoisnäyttely & Club Show   
Näyttely on päätetty siirtää koronatilanteen ja kuntavaalien siirron johdosta. Ainoat 
vaihtoehdot järjestää näyttely olivat 14. ja 15. elokuuta, koska näyttelyiden etäisyys täytyy 
olla 300 km. Näin ollen lauantaina 14.8. järjestetään erikoisnäyttely, jonka tuomarina on 
Nelly Ahrend. Sunnuntaina 15.8. on club show, jonka tuomarina toimii Faye Tromp-van der 
Veer. Kennelliitolta on saatu vahvistus, että siirto onnistuu. Järjestelypäällikön tehtävä on 
vielä auki.  
 
Maastokoe  & Ratakoe   
Maastokokeeseen on saatu sama sponsori (Purina) kuin näyttelyyn. 
 
Iltajuhla   
Ei olla edistetty toistaiseksi. Seurataan koronatilannetta ja palataan asiaan seuraavassa 
kokouksessa.  
 

10. Toimintakertomus ja tilinpäätös 
Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös.  
 

11. Talous 

SA-FA:n tilillä 18.439,09 euroa (11.3.2021) 
 

12. Toimikuntiin ja työryhmiin liittyvät asiat 

Jalostusasiat ja Pentuvälittäjä  
Pentuvälittäjälle ei ole tullut yhteydenottoja. Yksi pentue tuli pentuvälitykseen, mutta ei 
päivitetä SA-FA:n nettisivuille. Suunnitelmissa aloituspalaveri, jossa mietitään, mitä aletaan 
tehdä.  

 
Näyttelytoimikunta  
ks. kohta 8 erikoisnäyttelyä & club show’ta koskien. Valmistelut hyvässä vaiheessa. 

 
Juoksutoimikunta 
 Ei asioita 

 
Lehtitoimikunta  
Ykköslehti lähtenyt jäsenille.  

 
Internet-toimikunta  
Ei asioita 

 
Juhlakirjatyöryhmä 
ks. kohta 8  
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13. SVKL:n asioita 

 SVKL:n liittohallituksen pöytäkirjat 1/2021 (23.1.2021), 2/2021 (20.2.2021),  
3/2021 (6.3.2021)   

 SVKL hallituksen toimivallan jatkopyyntö 20.2.2021 

 SVKL kevätkokous 10.4.2021. Sari Saastamoinen ja Sami Suomela edustavat 
SA-FA:a. 

 
14. Muut esille tulevat asiat 

Kiharakerho on pyörittänyt vapaamuotoisia ja maksuttomia webinaareja arki-iltaisin 1,5-2h 
Teamsissa. Nämä olleet todella suosittuja. SA-FA:ssa vastaavat webinaarit voisivat sisältää 
aiheina esim. turkinhoito, näyttelykehiin vinkkejä, asiaa juoksuharrastukseen liittyen. Ko. 
aihealueista vastaavat voisivat järjestää omista alueistaan tällaisia webinaareja. Käsitellään 
tarkemmin ja kunnolla seuraavassa kokouksessa.  
 

15. Seuraavat kokoukset  
Kevätkokous 10.4.2021 
Hallituksen kokoukset klo 18-20: 
ma 12.4.2021 
ma 10.5.2021 
ma 7.6.2021 
ma 12.7.2021 
ma 2.8.2021 
ke 18.8.2021 
ma 20.9.2021 
ma 11.10.2021 
Syyskokous 20.11.2021.  
Sihteeri kysyy saadaanko Tuomarinkartano. Toinen vaihtoehto on Hotelli Tikkurila  
(hotelli@hotellitikkurila.fi). Sihteeri varaa paikan.  

 

16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48 

 
 


