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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 8/2021    PÖYTÄKIRJA 
   
 

Aika:  keskiviikkona 18.8.2021 klo 18.00 
Paikka: Teams 
Läsnä: Karoliina Ahonen (puheenjohtaja), Nina Laitinen (sihteeri), Maud Fast, Terja Koivumäki, Marja 
Saurikoski-Eskelinen, Pico Lindström, Pirkko Ylkänen-Heinonen 
Poissa: Molla Räsänen, Ulla Sieranta 
 

  

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.02. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2. Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin työjärjestys. 
 

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

4. Jäsenanomukset  
Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä. 
Erotetuille jäsenille on lähetetty kysely, johon on saatu yksi vastaus.  
 

5. Avustushakemukset 
Hyväksyttiin yksi uusi avustushakemus. 
 

6. Vinttikoirayhdistysten vuosijuhlat 

− Luhtilaukkaajat 50 v., lahja 50 euroa 

− HVK 60 v., lahja 60 euroa 
 

7. Kulukorvauskäytännöt SA-FA:n järjestämissä tapahtumissa 
Keskusteltiin lounaskorvauksista näyttelyjen tai käyttökokeiden yhteydessä. Näyttelyissä 
noudatetaan kennelliiton ohjeita korvauksista ja sen lisäksi nimetyille näyttelytoimikunnan 
jäsenille voidaan maksaa korvauksia ja tarjotaan lounas. Majoituskorvauksista päätetään 
tapauskohtaisesti, kun matka yhteen suuntaan on vähintään 100 km. Käyttökokeiden 
yhteydessä noudatetaan SVKL:n käytäntöjä korvausten suhteen. Käsiohjelmassa mainitut 
toimihenkilöt ovat oikeutettuja korvauksiin. Vetolaitteen & mönkijän kuljettalle maksetaan 
korvaukset todellisten kulujen mukaan. SA-FA:n omaa linjausta kilometrikorvauksista 
päivitetään siten, että kilometrikorvauksia voidaan maksaa 0,2€/km. Mikäli näyttelyyn tai 
käyttökokeeseen osallistuu toimihenkilön oma koira, ei kilometrikorvauksia makseta. Muissa 
tapahtumissa talkoolaisilla tarjotaan ruoka.  
 

8. Suomen Salukikerho ry:n esitys Kennelliiton syysvaltuustolle (kasvattajien sopimusvapaus, ks. 
esitys + muut liitteet) 
Päätetään tukea Suomen Salukikerho ry:n esitystä Kennelliiton syysvaltuustolle. 
Puheenjohtaja laatii dokumentin ja sihteeri hoitaa allekirjoitukset siihen.  

 
9. Juhlavuoteen liittyvien asioiden tilanne  
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Erikoisnäyttely, Club Show ja juhlallisuudet – reflektointi 
Tosi raskas viikonloppu ja yllättäviä vastoinkäymisiä tuli matkan varrella paljon, mutta kaikki 
saatiin hoidettua kunnialla maaliin. Tehdään inventaariolista, että mitä näyttelytarvikkeita 
SA-FA:lla on ja missä ne ovat säilytyksessä. Toinen asia, mikä tehdään, on lista vastuualueista 
ja niihin liittyvistä tehtävistä.  
 
Maastokoe 12.9.2021 
Toimihenkilöt ovat melko hyvällä mallilla, esim. eläinlääkärin sihteeri puuttuu vielä. 
Takaiskuna tullut se, että varattu ELL oli unohtanut tulemisensa eikä nyt pääsekään tulemaan 
eli ELL joudutaan vielä hankkimaan jostain. Sari toivoo saavansa hyvissä ajoin listan 
tavaroista, mitä on ja missä ne ovat - Maud hoitaa tiedot Sarille. SA-FA:n vastuulla on 
enemmän toimiston puoli ja rhodesiankoirilla peltopuoli. Pirkko muistuttelee SA-FA:n 
facebookissa käyttökokeesta (viimeinen ilmoittautuminen on 30.8.2021).  
 

10. Talous 

10.1. SA-FA:n tilillä 19.315,34 euroa (17.8.2021) 
10.2. Kirjanpito 

10.3. Laskut 
Elokuussa maksettuja: 
Nordea palvelumaksu 23,87 
Näyttelyiden tuomareiden lentoliput 669,29 
Näyttelyiden kehäsihteerien matkalaskut 114,64/131,12/118,56 
Nellyn hotellilasku, 15.8. 210,90 € 
Tuleva maksu: 
Juhlatilaisuuden skumpat, lasit ja kukat 171,06 

11. Toimikuntiin ja työryhmiin liittyvät asiat 

Jalostusasiat ja Pentuvälittäjä 
Ei asioita 
 
Näyttelytoimikunta 
Ks. Kohta 9 
 
Juoksutoimikunta  
Maastot ks. kohta 9. Ollaan järjestämässä ajuetreenejä 28.8.2021. Suunnitteilla koko päivän 
tapahtuma.  
 
Lehtitoimikunta 
3 lehden kokoaminen työn alla. Kolmonen on tarkoitus saada ulos syyskuussa. Sisältö on 
näyttelypainotteinen. 4 lehden kansi peruuntui, joten se on myynnissä.  
 
Internet-toimikunta 
Ei asioita 
 

12. Webinaari 
Keskusteltiin juoksuaiheisesta ja turkinhoitoaiheisesta webinaarista syksyyn. Pirkko kysyy 
Arja Havialta, tulisiko hän kertomaan juoksupuolesta ja puheenjohtaja kysyy Mollalta 
turkinhoitoon liittyvästä webinaarista.  
 

13. Varainhankinta 
Palstalla kokousten välillä hyväksytyt varainhankinnan ehdotukset: 

- Pää-/vuosisponsorin somemainonta SA-FA:n sivuilla 
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- Pääsponsorille valmiin artikkelin julkaisu lehdessä 
 

14. Syyskokous ja tosun valmistelun aloitus 

Kokouskutsu lehteen ja kutsun yhteyteen maininta, että kokous voidaan pitää kokonaan 
etäkokouksena koronarajoituksista riippuen. Sihteeri toimittaa päätoimittajalle kokouskutsun 
23.8. alkavalla viikolla. 
 
Sihteeri laittaa toimikuntien vetäjille + Jasminille pyynnön, että valmistelevat seuraavaan 
20.9. kokoukseen toimintasuunnitelman ja talousarvion omista vastuualueistaan seuraavalle 
vuodelle. Toimintasuunnitelma ja talousarvio käydään läpi 11.10. Kokouksessa, jotta se 
saadaan syyskokoukseen hyväksyttäväksi. 
 

15. SKL asioita 

Ei asioita 
 
16. SVKL:n asioita 

− SVKL hallituksen pöytäkirja 10/2021 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
18. Seuraava kokous  

• ma 20.9.2021 

• ma 11.10.2021 

• Syyskokous 20.11.2021 

 

19. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.59. 

 
 


