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SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

     
 
HALLITUKSEN KOKOUS 10/2021   PÖYTÄKIRJA 
   
 

Aika:  maanantaina 11.10.2021 klo 16.00  
Paikka: Teams 
Läsnä: Karoliina Ahonen (puheenjohtaja), Nina Laitinen (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 16.04. 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 
Ei uusia avustushakemuksia 
 

6. Juhlavuoteen liittyvät asiat  
Todettiin juhlavuoden onnistuneen hyvin.  

 
7. Mirja Voutilaisen merkkipäivä   

Päätettiin muistaa Mirjan merkkipäivää SA-FA:n viirillä. Päätettiin antaa SA-FA:n viirit myös 
Maud Fastille ja Pico Lindströmille, joiden merkkipäivien yhteydessä viirit olivat jääneet 
jakamatta.  

 
8. Ylituomarikoulutus -puoltohakemus Anu Lehto 

Päätettiin puoltaa Anu Lehdon ylituomarikoulutusta. 
 

9. Sääntömuutosehdotus käyttökokeissa 

Keskusteltiin klipattujen turkkien osallistumisoikeudesta käyttökokeisiin. Päätettiin 
valmistella kevätkokoukseen ehdotukset sääntömuutoksesta, joista jäsenistö äänestäisi. 
Puheenjohtaja selvittää, onko toimintatapa mahdollinen. 

 
10. Jäsentuotteet 

Puheenjohtaja kysyy Jasminilta, jos hän haluaisi ottaa jäsentuotteet hoitaakseen. Mikäli hän 
innostuu, hallitus voi laittaa vinkkinsä toimittajista hänelle ja Terja lupautui hoitamaan 
postituksen. Jäsentuotteet tilattaisiin ennakkotilausten perusteella. Mikäli Jasmin ei ehdi 
hoitaa tätä, niin palataan järjestelyihin uudestaan.  
 

11. Talous 
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SA-FA:n tilillä 4.10.2021: 20.424,07 EUR 
 
Maastoista hieno, n. 600 euron positiivinen tulos. Johtuu siitä, että toimihenkilöt eivät 
pyytäneet kulukorvauksia. Mikäli niitä olisi maksettu, tulos olisi lähempänä nollaa. 
 
 

12. Toimikuntiin ja työryhmiin liittyvät asiat 

Jalostusasiat ja Pentuvälittäjä 
Pentuvälittäjälle ei ole tullut uusia pentueita välitettäväksi. Pentuvälittäjä ehdotti, että 
nettisivuille voisi eritellä hiukan vanhemmat pennut, esim. juniori-ikäiset, jotka vielä etsivät 
kotia. Päätettiin, että jalostustoimikunnan suosituksesta tällaisen jaottelun voi tehdä 
nettisivuille yhteistyössä webmasterin kanssa. Päätettiin, että jalostustoimikunnan jäsenten 
edellytetään noudattavan SAFA:n jalostussuosituksia. 
 
Näyttelytoimikunta 
Näyttely 2022 on siirretty Tuomarinkartanolle. HVK:lta ei ole tullut vielä asiaan kuittausta. 
Tuomari puuttuu vielä ensi kesän näyttelyyn. Muistutetaan jäsenistöä, että tuomaritoiveita 
voi lähettää safa.tuomariehdotukset@gmail.com -osoitteeseen.  
Erikoisnäyttelyn BIS-taulu on rikki eikä enää korjattavissa. Sovittiin, että Terja selvittelee 
uuden BIS-taulun hankintaa. 
Todettiin, että lakkautettuja kiertopalkintoesineitä on ainakin Maudilla, Maijalla ja Terjalla. 
Näyttelytoimikunta selvittää keille esineet luovutetaan omaksi. Sovittiin, että albumit 
kuvataan ja luovutetaan sitten lahjoittajille. 
Näyttelytarvikkeiden inventaario on valmistunut. Sovittiin, että lisätään samaan tiedostoon 
kaikki muukin yhdistyksen omaisuus. Maud ja Terja jatkavat tiedoston kokoamista ja se 
talletetaan yhdistyksen OneDrive -kansioon. 
 
Juoksutoimikunta  
Päätettiin, ettei SA-FA lähde järjestämään talvimaastoja sen vuoksi, että taloudelliset riskit 
ovat liian suuret.   
 
Lehtitoimikunta 
Lehden käyttämä kirjapaino meni nurin eikä sieltä ole tullut vielä kolmoslehden laskua. 
Kilpailutus uudesta kirjapainosta on käynnissä ja näyttää siltä, että jatkossa lehden 
painatuskulut tulevat kasvamaan.  
 
Internet-toimikunta 
Ei asioita. 

 
13. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Käytiin läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 

14. SKL asioita 

Kennelliitolta tuli lausuntopyyntö Pohjoismaisen Kennelunionin rotukohtaisten ohjeiden 
päivityksestä.  Jalostustoimikunnan päätöksen pohjalta päätetiin, ettei afgaanien osalta ollut 
tarvetta päivittää rotukohtaisia ohjeita liioiteltujen piirteiden huomioimisesta 
ulkomuototuomarien arvosteluohjeeseen.  
 

15. SVKL:n asioita 
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 12/2021 

 
16. Muut esille tulevat asiat 
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17. Seuraava kokous  

Syyskokous 20.11.2021. Sihteeri selvittää SVKL:lta heidän äänestyskäytännön. 

Hallituksen seuraava kokous 29.11. Klo 18.00 Teamsilla 

 

18. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.14. 

 
 


