
                              Sivu | 1 

 

SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 11/2021   PÖYTÄKIRJA 
   
 

Aika:  maanantaina 29.11.2021 klo 18.00 
Paikka: Teams 
Läsnä: Karoliina Ahonen (puheenjohtaja), Nina Taskila (sihteeri), Terja Koivumäki, Maud Fast, Molla 
Räsänen, Marja Saurikoski-Eskelinen, Pico Lindström, Pirkko Ylkänen-Heinonen, Ulla Sieranta 
Poissa: 
 
  

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.00. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytty hallituksen palstalla 

 
4. Jäsenanomukset 

Ei uusia jäsenanomuksia. 
 

5. Avustushakemukset 
Hyväksytty uudet avustushakemukset: kyynär-, selkä- ja lonkkakuvaus 80,- 

 
6. Talous 

• SA-FA:n tilillä 26.11.2021: 18.603,76 

• Kirjanpito: lokakuun tuloslaskelma löytyy onedrivesta 

• Laskut omana liitteenään 

• Käteismaksaminen vs. Korttimaksaminen 
Business startpakettiin kuuluu yksi debit kortti, eli kortista ei tule ylimääräisiä kuluja. 
Nordealle täytyy toimittaa hallituksen pöytäkirja, josta tulee ilmi, kenen nimiin kortti tilataan. 
Päätettiin tilata rahastonhoitajalle (Maud Fast) debit-kortti SA-FA:n tilille.  
 

7. Toimikuntiin ja työryhmiin liittyvät asiat 

Jalostusasiat ja Pentuvälittäjä 
Keskustelua on käyty siitä, että pentuvälittäjä (Lotta Roiha) saisi oikeudet päivittää 
nettisivuja. Päätettiin antaa Lotalle oikeudet päivittää pentuvälityksen tietoja nettiin heti sen 
jälkeen, kun nettitoimikunta (Tuuli Koivumäki) ehtii ohjeistaa hänet sivujen päivitykseen.  
Jalostustoimikunta on päättänyt alkaa keräämään ja ylläpitämään pakastespermalistaa. 
Asiasta infotaan netissä ja lehdessä.  
 
Näyttelytoimikunta 
Vuoden  2022 näyttelyn tuomareiksi on mietitty seuraavia ehdotuksia: Audur Sif 
Sigurgeirsdottir (Islanti), Mario Martinez (Golddragon), Rudi Brandt (Tanska), Elmar 
Sistermann (Saksa). Päätettiin, että odotellaan vielä lisää ehdotuksia, mutta päätetään 
tuomarista ennen vuodenvaihdetta hallituksen palstalla.  
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Maud tekee listauksen hänellä olevista kiertopalkintokansioista.  
 
Juoksutoimikunta  
Suomen Basenjit juoksevat ensi vuonna SA-FA:n maastoissa Äänekoskella basenjien 
mestaruuksista. Heille on luvattu tämä sillä ehdolla, että afgaaneilla on etuoikeus kisaan ja 
kunhan hoitavat omat mestaruusjärjestelynsä: hankkivat mm. omat palkintonsa. 
 
Lehtitoimikunta 
Lehti on ollut uudessa kirjapainossa nyt 2 viikkoa. Odotellaan, että lehdet valmistuisivat ja 
niitä pääsisi hakemaan postitettavaksi.  
 
Internet-toimikunta 
Ei asioita 

 
8. SKL asioita 

Tällä kertaa SA-FA:sta ei ollut edustusta. Terjalla on tiivistelmä valtuustossa olleista asioista ja 
hän toimittaa sen Karoliinalle, joka tekee niistä tekstin julkaistavaksi SA-FA:n netti- ja 
facebook sivuilla.  
 

9. SVKL:n asioita 

• Hallituksen kokouksen pöytäkirja 14 ja 15/2021 

• SVKL:n syyskokouksessa SA-FA:a edustivat Sari Saastamoinen, Sami Suomela, Pirkko 
Ylkänen-Heinonen ja Marko Heinonen. 

 
10. Muut esille tulevat asiat 

Lähetettiin adressi Kirsti Paakkasen poismenon johdosta.  
Jasmin ottaa mielellään vastuulleen jäsentuote -asian.  

 
11. Seuraavat kokoukset  

24.1.2022 ja 28.2.2022 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.03 

 
 


