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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 7/2021    PÖYTÄKIRJA 
   
 

Aika:  maanantaina 12.7.2021 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  
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.  

 
5. Maksamattomat jäsenet 

Erotettiin jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan. 
 

6. Avustushakemukset 
Hyväksyttiin yksi avustushakemus. 
 
Jalostustoimikunta pohtii afgaanien kuvausasioita ja niihin liittyviä linjauksia.  
  
Verottajan suhtautumista avustushakemuksiin on selvitetty Salukikerhon puheenjohtajan 
kanssa ja asiassa ei pitäisi olla ongelmia, koska se palvelee rodun jalostusta ja on osa 
rotujärjestön tärkeintä toimintaa (tuki maksetaan myös kaikille jäsenille).   
 

7. Varainhankintaprojektit 
Hyväksyttiin varainhankintaprojektit varainhankintavastaavan esityksen mukaan: 
-Projekti 1: Afgaani-lehden mainosmyynti 
-Projekti 2: SA-FA Kirppis 
-Projekti 3: Joka mustin kiihdytyskilpailut ja Match Show 
Keskusteltiin myös hyväntekeväisyyskeräysten järjestämisestä rotujärjestön nimissä 
yksittäiselle jäsenelle ja päätettiin, että tasapuolisuuden nimissä rotujärjestö ei pysty 
järjestämään tällaisia keräyksiä yksittäisille jäsenille, koska rotujärjestö ei pysty takaamaan, 
että sillä on aina resursseja järjestää vastaavia hyväntekeväisyyskeräyksiä kaikille jäsenilleen.  
 

8. Ulkomuototuomarikoulutus kokoonpano 
Maija Lehtosen lisäksi ulkomuototuomarikoulutukseen on lupautunut Saija Juutilainen.  
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9. Käyttökokeiden anominen 

Myönnetään Pirkko Ylkänen-Heinoselle oikeudet anoa käyttökokeita. Pirkko informoi Saria 
tästä muutoksesta.  
 

10. Valtuudet muuttaa SA-FA:n osoitetietoja Pohjolassa 
Valtuutetaan Maud Fast muuttamaan SA-FA:n osoitetietoja Pohjolan asiakkuuteen.  
 

11. SA-FA:n omat sähköpostilaatikot 

Päätettiin luoda omat postilaatikot seuraaville SA-FA:n osoitteille: 
-puheenjohtaja@afgaaninvinttikoira.fi 
-sihteeri@afgaaninvinttikoira.fi 
-jasensihteeri@afgaaninvinttikoira.fi 
-jalostus@afgaaninvinttikoira.fi 
-juoksu@afgaaninvinttikoira.fi 
-nayttely@afgaaninvinttikoira.fi 
Sihteeri pyytää Tuulia perustamaan nämä sähköpostilaatikot. 
 

12. Kalenteri 
Ensi vuoden kalenteriin liittyvät asiat ovat selviä. Kuvat pyydetään syyskuun loppuun 
mennessä ja ehdotuksen mukaan kalenteri tehtäisiin jälleen ennakkotilausten (lokakuun 
loppuun mennessä) perusteella. 
 

13. Juhlavuoteen liittyvien asioiden tilanne  

Juhlavuosikirja  
Tilattiin 140 kappaletta ja jäljellä on 21 kpl. Jälkitilauksia tuli kymmenkunta. Postitus oli 
todella iso urakka. Juhlavuosikirjan tulot olivat 9.635 euroa ja menot 3.117 euroa, eli tuotoksi 
muodostui huikeat 6.517 euroa. Mainostetaan vielä, että muutamia kappaleita on 
myynnissä, mutta jätetään yhdistykselle arkistokappaleet. 
 
Erikoisnäyttely, Club Show ja juhlallisuudet 
Näyttelyn järjestelyt ovat vielä vaiheessa. Ilmoittautumisia on tullut 19 (10+9) ja Club 
Show’hun 8. Kehäsihteeriksi on tulossa Erkki Lehtinen pyörittäväksi, kirjoittava kehäsihteeri 
puuttuu vielä. Erkki on tulossa myös club show’hun, mutta kirjoittavaksi kehäsihteeriksi. 
Manttelit puuttuvat vielä. Juhlallisuuksiin liittyen Marjo-Riitta ja Teija ovat lupautuneet 
hoitamaan pienen cocktail-tilaisuuden tarjoilut. Puheenjohtaja ja sihteeri hoitavat kuohuvat 
ja niille kertakäyttölasit.  
 
Maasto- ja ratakoe  
Ratakoe onnistuneesti suoritettu. Afgaaneita osallistui 7. Maastokokeessa (12.9.2021) Jari 
Hietala YT:nä. Annika Veijalaisella on manttelit lähes valmiit. 
 

14. Vuoden näyttelyafgaani ja vuoden juoksija -pisteiden laskeminen 

Päätettiin olla laskematta pisteitä siitä syystä, että harrastusvuosi on vajaa ja yksittäiset 
tapahtumat pääsevät vääristämään pistelaskentaa tapahtumien vähyyden tai esim. 
osallistumisrajoitusten vuoksi.  
 

15. Talous 

SA-FA:n tilillä 19.468,62 euroa (6.7.2021) 
Kirjanpito 

Laskut 
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Kesäkuun laskut olivat: 

− Nordean palvelumaksu 10,67 

− Ribbon Artist erkkarin ja klubbarin ruusukkeita 204,88 

− Kirjanpito 12,28 

− Keski-Suomen Kirjapaino, juhlakirjan paino 2.585,- 

− Juhlakirjan (532,75) ja myyntituotteiden (22,60) postitus 555,35 

Tulevia heinäkuun laskuja: 

− Eura print, kakkoslehti, 700,- 
 

16. Toimikuntiin ja työryhmiin liittyvät asiat 

Jalostusasiat ja Pentuvälittäjä 
Jalostustoimikunnassa ollaan ottamassa luusto työn alle. Pentuvälitykseen on tullut viestiä, 
että ilmoitukset lähtevät huonosti pois pentuvälityksestä. Asiaa mietitään, mutta 
keskusteltiin, että isoin vastuu lienee kasvattajilla kuitenkin.  
 
Näyttelytoimikunta 
Ks. Kohta 13 
 
Juoksutoimikunta  
2022 kisat haettu: maastokoe 24.7.2021 Äänekoskella  (omat kisat) ja ratakoe 3.9.2022 
Turussa yhdessä TVK:n kanssa. 
 
Lehtitoimikunta 
3 lehden sisältösuunnitelmaa on tehty. Erkkari/club show-painotteinen sisältö tulossa.  
 
Internet-toimikunta 
Ei asioita 
 

17. SKL asioita 
Ei asioita 
 

18. SVKL:n asioita 
Ei asioita 
 

19. Muut esille tulevat asiat 
SA-FA:n kirjoitusasu ja manttelit. Keskusteltiin SA-FA:n mantteleiden väreistä.  
 
Säännöt on hyväksytty PRH:ssa. 
 

20. Seuraava kokous  

• ke 18.8.2021 

• ma 20.9.2021 

• ma 11.10.2021 

• Syyskokous 20.11.2021 

 

21. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20.15. 

 


