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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 6/2021    PÖYTÄKIRJA 
   
 

Aika:  maanantaina 7.6.2021 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, 
Jasmin Rainoma (kohtaan 4 saakka) 
 
  

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.06. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisilla muutoksilla, että näyttelytoimikunta & jalostusasiat 
siirretään aikaisemmaksi kohdan 6. Avustushakemukset jälkeen. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytty SA-FA:n hallituksen palstalla. 
 

4. Varainkeruuvastaavan tehtävien aloitus 

Varainkeruuvastaavaksi valittiin Jasmin Rainoma ja hän osallistui hallituksen kokoukseen 
kohtaan 4 saakka. Keskusteltiin Jasminin kanssa varainkeruuvastaavan tehtävien aloituksesta 
ja siitä, että voisi aloitella sopivien innostuneiden henkilöiden kartoittamisesta. Mietittiin 
toimikuntarekryn tarvetta, mutta päädyttiin siihen, että erilaisiin tehtäviin/yksittäisiin 
projekteihin on ehkä helpompi saada ihmisiä mukaan. Keskusteltiin, että mätsäreille olisi 
kysyntää. Jasmin laatii tiedotteen facebookiin ja nettisivuille siitä, että SA-FA:lla on nyt 
varainkeruuvastaava ja kiinnostuneet voivat ilmoittautua hänelle mukaan toimintaan. 
Mätsäri / kaikille roduille avoimet makkarajuoksut voisivat olla ensimmäinen järjestettävä 
tapahtuma. Keskusteltiin myös myyntituotteiden hankinnasta, joita voisi hankkia vaikka 
sponsoroitunakin. Toisaalta nostettiin esiin myös se, ettei myyntituotteisiin kannata sitoa 
paljoa rahaa. Budjettiraamit täytyisi olla projekteittain ja sovittiin, että Jasmin tekee 
projektisuunnitelmat ja talousarviot niihin. Kesälomien jälkeen aloitellaan 
toimintasuunnitelman laatimista ja sitä varten Jasmin toimittaa listauksen ideoista, joita voisi 
toteuttaa.   

 
5. Jäsenanomukset  

Hyväksyttiin 8 uutta jäsentä. 
 

6. Avustushakemukset 
Ei uusia avustushakemuksia.  
Selvitetään vielä verottajan suhtautumista SA-FA:n tukemiin terveystarkastuksiin. 
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7. Jalostusasiat 
Keskusteltiin uuden jalostustoimikunnan toiminnan käynnistymisestä. 

 
8. Näyttelytoimikunta 

Ilmoittautuminen alkaa viikon kuluttua. Mietinnässä se, kun koronasta johtuva 
matkustuskielto on edelleen voimassa ja se voi estää tuomarien saapumisen Suomeen. 
Viikon kuluttua 14.6. on viimeinen mahdollisuus perua näyttely Kennelliiton sääntöjen 
mukaan. Varmistetaan tuomareilta, ovatko he saaneet koronarokotukset. Päätettiin laittaa 
kysely Facebookiin näyttelyn järjestämisestä siinä tilanteessa, jos ulkomainen tuomari ei 
pääse saapumaan koronarajoituksista johtuen. Molla laatii Facebookin kyselyn, jossa 
kysytään kiinnostusta näyttelyyn osallistumiseen, jos ulkomaisten tuomareiden tilalle 
otettaisiin suomalainen korvaava tuomari.  
 

9. Luottamustehtävien systemaattinen kirjaaminen ja ylläpito 
SA-FA:n toimihenkilöt ja luottamustoimet pidetään jatkossa excelissä yllä, jotta 
ansiomerkkien perusteet ovat hyvin selvillä. Lisätään myös sarake, johon kirjataan 
ansiomerkin myöntöperusteet ja tieto siitä, kenelle on annettu SA-FA:n viirit. 
 

10. Juhlavuoteen liittyvien asioiden tilanne  

Juhlavuosikirja  
Kirjan pitäisi tulla viikon päästä painosta ja se lähtee sen jälkeen maailmalle. 
 
Erikoisnäyttely, Club Show ja juhlallisuudet 
Näyttelyasiat ks. kohta 8. Juhlallisuuksiin palataan myöhemmin, kun näyttelyasiat 
selkiintyvät. 
 
Maastokoe  ja ratakoe  
Ratakokeeseen ruokien toimitus on järjestetty ja ruusukkeet tulevat PVK:n puolelta. Kisan 
päätyttyä ensin on normaali palkintojen jako ja sen jälkeen SA-FA:lle on varattu podium 
omaa palkintojen jakoa varten. Maastokokeesta tulee info lehteen, joten Terja voi pyytää 
Sari Saastamoiselta tarkat tiedot lehden ilmoitusta varten.  

  
11. Talous 

SA-FA:n tilillä 21.596,10 euroa (2.6.2021) 
Toukokuun kirjanpito 
Maud ilmoittanut Torpan tilille, että hoidamme kirjanpidon tänä vuonna itse. 

 
12. Webinaarit 

- Maud laittanut Jakke Lehtoselle viestiä Katiskan sivujen lomakkeen kautta, mutta ei 
ole saanut vastausta. 

- Pirkko on jutellut Arja Havian kanssa ja hän toimisi mielellään ylituomari-roolissa 
juoksuharrastukseen liittyvässä webinaarissa. Keskusteltiin, että kysymykset voisi 
toimittaa hänelle etukäteen. Pirkko tai joku muu juoksutoimikunnasta on yhteydessä 
Arjaan ja alkavat selvittää webinaarin järjestämistä.  

 
 

13. Toimikuntiin ja työryhmiin liittyvät asiat 

Jalostusasiat ja Pentuvälittäjä 
Ks. kohta7 

 
Näyttelytoimikunta 
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Ks. Kohta 8 
 

Juoksutoimikunta  
Siirretään kisan anomisoikeudet Maudilta juoksutoimikunnan vetäjälle Pirkolle. 
 
Vuoden 2022 maastokisoja ei ole vielä haettu. Päivämäärä on auki, mutta todennäköisesti 
heinäkuussa. Paikaksi on ajateltu Äänekosken ravirataa. Toimihenkilöt olisivat seuraavat: 
ylituomari Tapio Pulkkinen, vara-YT Arja Havia, koetoimitsija Tia Nikola ja kilpailunjohtaja 
Marko Heinonen. Pirkko alkaa selvitellä myös vuoden 2022 ratakisaa.  

 
Lehtitoimikunta 
2 lehti työn alla. Siihen tulossa paljon luettavaa ja lehti lähtee painoon ensi viikon jälkeen.  

 
Internet-toimikunta 
Ei asioita. 

 
14. SKL asioita 

- Valtuuston kokous 29.5-30.5.2021. Terja on toimittanut hallitukselle yhteenvedon 

kokouksesta.  

- Vinttikoirajärjestöjen yhteinen kannanotto rotujärjestöstatuksen säilyttämisen puolesta 

 

15. SVKL:n asioita 

Pöytäkirja 9/2021 

 

16. Muut esille tulevat asiat 
SA-FA:n on ok järjestää joukkosilmätarkastus ja Karoliina infoaa Jasminia tästä. Marja laittaa 
tiedotetta rotukävelystä heinäkuussa.  
 

17. Seuraava kokous  

• ma 12.7.2021 

• ma 2.8.2021 

• ke 18.8.2021 

• ma 20.9.2021 

• ma 11.10.2021 

• Syyskokous 20.11.2021 

 

18. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.07 

 
 


