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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021    PÖYTÄKIRJA 
   
 

Aika:  maanantaina 10.5.2021 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 18.01. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin työjärjestys. 
 

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

 
4. Jäsenanomukset  

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen 
 

5. Kysely eronneille/erotetuille jäsenille 
Keskusteltiin, että jäsenrekisteristä poistamisen yhteydessä tai siinä yhteydessä, kun jäsen 
ilmoittaa haluavansa erota, voisi lähettää kyselyt. Karoliina laatii kyselyehdotuksen ja 
päivittää sen hallituksen palstalle kommentoitavaksi.  
 

6. Avustushakemukset 
Hyväksyttiin uudet avustushakemukset: 

60 euroa lonkka- ja kyynärkuvaus 
50 euroa sydänultra 
60 euroa lonkka- ja kyynärkuvaus 

Keskusteltiin avustushakemusten aikarajasta, että mihin mennessä hakemukset tulee 
lähettää yhdistykselle ja päätettiin, että hakemukset tulee jatkossa lähettää 6 kuukauden 
sisällä tutkimuksesta. Molla on hoitanut tiedotuksen lehteen ja nettisivuille. Aikaraja astuu 
voimaan sen jälkeen, kun siitä on tiedotettu eli se on julkaistu nettisivuilla.  

 
7. Varainkeruuvastaavan tehtävä 

Keskusteltiin, että jäseniltä voisi kysellä kiinnostusta varainkeruuvastaavan tehtävään. 
Laitetaan ilmoitus SA-FA:n facebook -sivuille, jotta kiinnostuneet voivat ilmoittaa 
kiinnostuksestaan tehtävää kohtaan. Karoliina laatii ilmoituksen.  
  

8. Afgaanien tuomarikoulutus 

Unto Timonen jää pois afgaanien tuomarikoulutuksesta, joten jäljelle jää Maija Lehtonen ja 
Karoliina ottaa yhteyttä Saija Juutilaiseen, jos hänelle sopii tulla nimetyksi afgaanien 
ulkomuototuomarikoulutuksesta vastaavaksi tuomariksi. Päätettiin ostaa Untolle kiitoskukat 
(30-50e). Ulla hoitaa ja toimittaa kukat Untolle.  
 

9. Juhlavuoteen liittyvien asioiden tilanne  
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Juhlavuosikirja 
Kirja on viimeistelyssä ja tähdätään siihen, että se menisi painoon ensi maanantaina 16.5. 
Päätettiin, että vaikka kirja toimitettaisiin suoraan joillekin ostajille, niin hinta on silti sama 
kaikille. Terja teki kustannuslaskelman juhlakirjasta. Ylimääräisiä kirjoja päätettiin tilata 30 
kpl tulevien vuosien erikoisnäyttelyiden tuomareille ja esim. uusia jäseniä varten. Taittoon 
liittyen: koska juhlakirja julkaistaan ennen näyttelyä, niin päätettiin, että sihteeri lähettää 
ansiomerkkien saajille asian tiedoksi etukäteen. Juhlakirjojen tilaajille, jotka eivät ole jäseniä, 
lähetetään SA-FA:n esite juhlakirjan toimituksen yhteydessä.  
 
Erikoisnäyttely & Club Show 
Tilanne ei ole muuttunut paljon sitten viime kokouksen. Ruusukkeet on tilattu ja varmistettu 
ajankohdat (ja paikat, mistä lentävät) tuomareille. Kennelliitto on ilmoittanut, että 
koronatilanteen muuttuessa on tämän vuoden näyttelyt mahdollista perua vielä 2kk ennen 
näyttelyn ajankohtaa. Muutetaan erikoisnäyttelyn ilmoittautumisajankohta tämän mukaan 
(14.6. alkaa). Else Holmgaard on lupautunut tuomariksi Club Show’hun.  
 
Maastokoe  ja Ratakoe   
Maastokokeen suhteen ei uutta. Ratakoe on siirretty toukokuulta ja pidetään 12.6. 
Ruokapalkinnot on hankittu ja manttelit on hoidossa.  
 
Iltajuhla   
Keskusteltiin siitä, millaista juhlaa on järkevää suunnitella koronarajoitusten valossa. 
Olosuhteista johtuen juhlan voisi viettää tänä vuonna pienimuotoisemmin. Keskusteltiin, että 
lauantaina 14.8. erikoisnäyttelyn jälkeen voisi olla kuohuviinitarjoilu ja jotain pientä syötävää. 
Tässä yhteydessä hoidettaisiin myös ansiomerkkien jako. Molla kysyy Mustialasta tarjousta ja 
Ulla kysyy Annika Veijalaiselta tarjousta cateringistä.  
 
Ansiomerkkien saajat hyväksyttiin erillisen listan mukaan. Terja toimittaa listan sihteerille, 
joka infoaa ansiomerkkien saajia huomionosoituksesta ennen kirjan julkaisua, koska 
ansiomerkkien saajat julkaistaan kirjassa.  
 

10. Talous 

SA-FA:n tilillä 21.307,98 euroa (5.5.2021) 
Tulos ja tase 1-4/2021 

 
Keski-Suomen seudulle on suunnitteilla maastotreenit, johon mönkijän vuokra olisi 50e + 
bensat todellisen kulutuksen mukaan. Ajatuksena, että SA-FA:n jäsenille treenit olisivat 
ilmaiset, muille 5e / veto. Päätettiin, että noin 100 euron treenit on ok järjestää.  
 
Terjalta tulee kirjan postitukseen liittyen laskua ja SA-FA:n kevätkokouksen hyväksymien 
sääntöjen päivitys maksoi 100 euroa. 

 
11. Webinaari 

Saatiin 8 vastausta ja kun asiaa selvitettiin enemmän mahdollisten asiantuntijapuhujien 
osalta, havaittiin, että se on melko kallista. Keskusteltiin, että saataisiinko järjestettyä esim. 
turkinhoitoon liittyen Teams-kokoontuminen. Molla kyselee kiinnostuneita, jotka voisivat 
tulla kertomaan turkinhoidosta. Juoksutoimikunta miettii, olisiko ratapuolen webinaarille 
tarvetta myös. Kysytään myös Jakke Lehtosta, jos hän pääsisi kertomaan esim. ruokinnasta. 
Maud kysyy Jakkea. 
 

12. Toimikuntiin ja työryhmiin liittyvät asiat 
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Jalostusasiat ja Pentuvälittäjä 
Jalostustoimikunta kokoontui pe 7.5. Seuraavan lehteen päivitetään avustushakemuksiin 
liittyvät päivitetyt hinnat jäsenille ja ei-jäsenille. Rotumääritelmään liittyvä tulkinta 
päivitetään nettisivuille. Nettisivujen rotuesittely -kohtaan jalostustoimikunta ehdottaa 
muutamia muutoksia (mm. että “afgaanin tulee saada juosta vapaana päivittäin” muotoon 
“säännöllisesti”, hyväksytään ne.  
 
Näyttelytoimikunta 
Ks. kohta 9. 

 
Juoksutoimikunta  
Ehdotettiin juoksutoimikunnalle Rotu-Racen järjestämistä Hyvinkään radalla. Keski-Suomeen 
suunnitteilla maastotreenit (ks. kohta 10) 

 
Lehtitoimikunta 
Lehti 2 yritetään saada niin, että saataisiin Elsen haastattelu mukaan.  

 
Internet-toimikunta 
Elisa-Saunalahden sopimus päätettiin irtisanoa heti, kun uudet pentuvälityslomakkeet on 
käytössä. Tähän mennessä ne on linkitetty vanhoilta sivuilta. Vanhoja tilinpäätöksiä on 
päivitetty nettisivuille.  
 

13. SKL asioita 

Valtuuston kevätkokous 30.5.2021 etäkokouksena 

Hallitus osallistuu 17.5. vinttikoirayhdistysten yhteiseen hallitusten kokoukseen koskien SKL:n 
valtuuston kevätkokousta. 
 

14. SVKL:n asioita 

SVKL:n liittohallituksen pöytäkirjat 6/2021, 7/2021 ja 8/2021 
 

15. Muut esille tulevat asiat 
 

16. Seuraava kokous 
7.6.2021 klo 18 
 

17. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05 
 

 

 
 


