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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021    PÖYTÄKIRJA 
   

Aika:  maanantaina 12.4.2021 klo 18.00 
Paikka: Teams 
Läsnä: Karoliina Ahonen (puheenjohtaja), Nina Laitinen (sihteeri), Maud Fast, Marja Saurikoski-
Eskelinen, Terja Koivumäki, Molla Räsänen, Pico Lindström, Ulla Sieranta, Pirkko Ylkänen-Heinonen 
 
 

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin työjärjestys. 
 

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

4. Jäsenanomukset  
- 

5. Avustushakemukset 
Hyväksyttiin kaksi uutta avustushakemusta 60e + 80e 
 

6. Etu kasvattajille liittää pennun omistajat SA-FA:n jäseneksi ensimmäiseksi vuodeksi 
edullisemmin 
Päätettiin, että kasvattajat voivat jatkossa liittää jäseneksi pennun omistajat, jotka eivät ole 
SA-FA:n jäseniä, ensimmäiseksi vuodeksi -50 % hintaan. Edellytyksenä tälle on se, että 
henkilön jäsenyys ei ole päättynyt edellisen vuoden aikana. Jalostustoimikunta/pentuvälittäjä 
muistuttaa kasvattajia tästä edusta silloin, kun kasvattaja ilmoittaa pentueen 
pentuvälitykseen. Edusta tiedotetaan lehdessä ja SA-FA:n nettisivuilla. Sihteeri laatii 
tiedotteen lehteen, nettisivuille ja jalostustoimikunnalle.  
Yhden kasvattajan maksamista kahden pennunomistajan jäsenmaksuista 2021 palautetaan 
kasvattajalle alennuksen osuus.  
Uusille jäsenille lähetetään jatkossa tervetulo-kirje herkkutikun kera.  

 
7. Juhlavuoteen liittyvien asioiden tilanne  

 

Juhlavuosikirja Taitto etenee. Luottavaisilla mielin, että kirja valmistuu hyvin. Mirja on 
hyvässä vauhdissa. Mainossivuja on 134. Ennakkotilauksia on jo tullut, ja nyt voisi tehdä 
kampanjan kirjan ennakkotilauksista.  
 
Erikoisnäyttely & Club Show Faye perui tulonsa Club Show’hun, joten hänelle tarvitaan 
korvaaja. Kysytään 1) Else Holmegaard (Exxos) ja ellei hän pääse niin 2) Marianne Nilsen 
(Abica’s) ja 3) Guy de Moor (del Ghyryo). Riippuen koronatilanteesta joudutaan ehkä 
miettimään vielä kotimaisiakin tuomareita, mikäli ulkomaisia tuomareita ei syystä tai toisesta 
saada.  
 
Maastokoe  & Ratakoe  Jännitetään onko Tampereen ratakisa (SA-FA Race) vai ei. Toukokuun 
maastoderbyt on jo siirretty heinäkuulle. Annika Veijalaiselta tulee manttelit ja kirjailut & 
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merkinnät tehdään ihan viime metreillä vasta, kun tilanne varmistuu. Keskusteltiin 
ruusukkeista ja päätettiin tilata SA-FA:n logolla serti- ja KVA -ruusukkeita. Pirkko miettii 
määrät ja infoaa Maudia, jonka pohjalta Maud selvittää vaihtoehtoja ja tekee ehdotuksen. 
Päätettiin, että Pirkko voi hankkia ratakisaan palkintoruoat paikallisesta eläinkaupasta ja 
laskuttaa SA-FA:a.  
 
Iltajuhla  Odotellaan edelleen, miten koronatilanne kehittyy. Tilanne selkeytynee kesällä ja 
iltajuhla siirtynee loppuvuodelle. Keskusteltiin, että varaudutaan jakamaan ansiomerkit 
näyttelyn yhteydessä, koska iltajuhlan tilanne on vielä niin epävarma. Terja valmistelee 
ehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen ansiomerkkien saajista.  
 

8. Talous 

 
SA-FA:n tilillä 18.899,09 euroa (4.4.2021) 
 
Kirjanpito Päätettiin, että Maud tekee jatkossa SA-FA:n kirjanpidon SimplBooks -
pilviohjelmalla. SA-FA:lle on luotu sinne tili jäsensihteerin sähköpostiosoitteella. Ohjelmassa 
on kuukauden ilmaisjakso ja vuosihinta on 99 € + alv/vuosi. Keskusteltiin laskujen 
tarkistuksesta, että nykyisen käytännön lisäksi rahastonhoitaja tuo jatkossa listauksen 
maksuista hallitukseen hyväksyttäväksi ja mikäli on menossa isompia maksuja, niin ne 
hyväksytään hallituksen palstalla ennen maksamista.  

 
9. Toimikuntiin ja työryhmiin liittyvät asiat 

Jalostusasiat ja Pentuvälittäjä Marjatta Perjukselta tuli afgaanien elinikärekisteri -excel, jota 
jalostustoimikunta voi käyttää hyvänä pohjana. Ei ole ollut vielä yhtään kokousta, mutta 
tarkoituksena on järjestää kokous mahdollisimman pian.  
 
Näyttelytoimikunta ks. kohta 7 
 
Juoksutoimikunta Annika Veijalaiselta tulee manttelit molempiin sekä rata- että 
maastokokeisiin. Maastotreenejä suunnitteilla.  
 
Lehtitoimikunta Lehti 2 ilmestyy aikanaan kesällä. Sisältösuunnitelmaa tehty.  
 
Internet-toimikunta  
Keskusteltiin SA-FA:n Facebook-sivusta yleisesti ja että sen voisi muuttaa yhteisösivuksi, kun 
se nyt on organisaatiosivu. Molla testaa yhteisösivun perustamista SA-FA:lle. Jokainen SA-
FA:n vastaava tiedottaa oman vastuualueensa asioita ja puheenjohtaja asioista yleisemmin.  
 
Juhlakirjatyöryhmä ks. kohta 7 
 

10. Jalostusstrategia 

Nykyinen jalostusstrategia on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.  
Syksyllä toimintasuunnitelmassa täytyy huomioida jalostusstrategian laatiminen. 

 
11. Webinaarit 

• Webinaari Kennelliiton uusista sopimuksista yhteistyössä Suomen Salukikerhon ja 
Suomen Basenjit ry:n kanssa 13.4 

▪ Afgaani-ihmisistä 9 ilmoittautunutta 

• Vapaamuotoiset ja ilmaiset webinaarit SA-FA:n toiminnassa 
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▪ Ideoita aiheiksi esim. lääkinnällinen näkökulma, mitä 
perus/ensiaputarvikkeita jokaisella koiranomistajalla voisi olla 

▪ Päätettiin kysyä jäsenistön kiinnostuneisuudesta webinaareja kohtaan ja 
mistä aiheista ne voisivat olla. Puheenjohtaja tekee webropol-kyselyn, joka 
laitetaan nettisivuille ja Facebook-sivuille.  

 
12. SVKL:n asioita 

• SVKL hallituksen kokouksen pöytäkirjat 4/2021, 5/2021 

 
13. Muut esille tulevat asiat 

• Koiranpäivä 24.4  
Puheenjohtaja muistuttelee jäsenistöä tapahtumasta 

• Rotukoirakävely 5.9 
Marja voisi muistutella alueellisille yhteyshenkilöille rotukoirakävelystä SA-FA:n 
Facebook-sivulla 

 
14. Seuraavat kokoukset  

• Hallituksen kokoukset klo 18-20: 

• 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 on varannut Hotelli Tikkurilan kokoustilan kokousta varten. Tilavarauksen voi 
perua viikkoa ennen, mikäli kokous järjestettäisiin täysin etänä. 

 
15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.16 


