SUOMEN AMERIKANAKITA RY.

Toimintakertomus vuodelta 2008
Edellinen hallitus vuodelta 2007 määritteli seuraavan toimintasuunnitelman vuodelle 2008:
-

Jäsenlehti ilmestyy 5 kertaa.
Internet sivuja kehitetään ja päivitetään tarpeen mukaan.
Keskustelufoorumia ylläpidetään internetissä.
Järjestetään Pentunäyttely 4.5.2008.
Järjestetään Match Show Lounais-Suomessa, Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa.
Julkaistaan vuosikirja 2007.
Hankitaan lisää myytäviä artikkeleita.
Pidetään yhdistyksen kesäpäivät 6.-8.6.2008 Hotelli Petäyksessä, Hattulassa.
Pidetään rodun epävirallinen erikoisnäyttely SSKY:n virallisen näyttelyn yhteydessä.
Mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan järjestetään muita tapahtumia.

TOTEUTUNUT TOIMINTA VUONNA 2008
Vastaamme seuraavassa yllä asetettuihin tavoitteisiin sekä lisäämme asiat, joita toteutettu
tavoitteiden lisäksi.

Jäsenlehti ilmestyy 5 kertaa
Jäsenlehteä ilmestyi 5 numeroa, joista viimeinen joulunumero, oli tuplanumero,
pitäen sisällään 96 sivua. Jäsenlehden ulkoasua parannettiin siten, että siihen
otettiin mukaan myös 4-värisivuja. Peruslehti on sivumäärältään 64 pitäen sisällään yhden painoarkin (16 sivua) värillisiä sivuja. Painopaikka vaihdettiin tässä
vaiheessa Kopiotaito Oy:stä Helsingistä Karprintiin Vihtiin. Jäsenlehden päätoimittaja ja taittaja oli Kaisa Svartström, jonka lisäksi hänen apunaan oli Maarit
Haavisto, joka toimitti 1-3 artikkelia per lehti. Lehden painosmäärä oli alkuvuodesta 200 kpl, mutta loppuvuodeta nostettiin painosmäärä 250 kappaleeseen.

Internet sivuja kehitetään ja päivitetään tarpeen mukaan
Hallitus päätti että internetsivuja päivitetään kerran kuukaudessa. Nina Niskanen
hoiti päivitysten koonnin Johanna Huoviselle, joka on sivujen webmaster, Pentueilmoitukset päätettiin kuitenkin hoitaa nopeasti on-line-periaatteella palvellaksemme kasvattajia mahdollisimman hyvin.

Keskustelufoorumia ylläpidetään internetissä
Keskustelufoorumin ylläpito jatkui internetissä. Hallitus halusi tehdä selkeän kahtiajaon foorumille, koska siellä on läsnä myös yhdistykseen kuulumattomia ulkopuolisia henkilöitä. Luotiin yhdistykselle oma osio, jonka sisällöstä yhdistys ainoastaan vastaa. Muussa osiossa käyty keskustelu ei ole yhdistyksen vastuun ja
seurannan alaisena. Muusta osiosta vastasivat Maarit Haavisto ja Maria Latva-

aho kun taas yhdistyksen foorumin moderaattoreina toimivat Kaisa Svartström ja
Erika Häkkinen.
Hallitus halusi vuoden mittaan jakaa mahdollisimman paljon tietoa jäsenilleen
yhdistysfoorumin kautta, koska siellä kuitenkin aktiivisimmat jäsenemme olivat.
Otimme jäseniä mukaan päätöstentekoon tiedustelemalla heidän mielipiteitään
erinäisiin vuoden varrella käytäviin asioihin, järjestimme äänestyksiä jne. Se
minkä palautteen saimme jäseniltämme, annoimme myös vaikuttaa päätöksentekoomme ja otimme myös käytäntöön.

Järjestetään Pentunäyttely 4.5.2008
Pentunäyttely järjestettiin Hollolassa 4.5.2008, joka toteutettiin sekä hallituksen
että jalostustoimikunnan voimin, suurin veto- ja organisointivastuu tästä oli Erika
Häkkisellä (näyttelyn sihteeri, ”yleismies jantunen” itse näyttelypäivänä, näyttelyn rakentaminen ja purku, kanttiiniostot). Mukana olivat jalostustoimikunnasta
Juha Putkonen (tuomaroimassa), Merja Takala (rokotusten tarkistus + näyttelyn
rakentaminen ja purku), Tuija Varpula (palkinnot + kanttiinimyynti).
Hallituksen osalta mukana toimivat Kaisa Svartström (yhdistyksen tiski sekä
kanttiinin hoito ja kehien purku näyttelyn jälkeen) sekä Karoliina Mäkinen (yhdistyksen tiski, kanttiini, parkkiinohjaus, kehien purku). Carola Taponen oli hetken
rokotuksia tarkistamassa. Tuija Varpula vastasi palkinnoista ja oli myös kanttiinissa töissä.
Muita yhdistyksen jäseniä oli myös töissä: Ella Eränen (kanttiini), Taru Laakso
(kanttiini), Mervi Teivaala (kanttiini), Miihkali Halenius (parkkiinohjaus, kehien
purku jne.), Markus Mäkelä (parkkiinohjaus, kehien purku jne,).
Pentuja ilmoitettiin melkein 500. Näyttely tuotti voittoa 2 870,31 euroa, josta puolet tuli hallituksen käyttöön ja puolet jalostustoimikunnan käyttöön.

Järjestetään Match Show Lounais-Suomessa, Etelä-Suomessa ja KeskiSuomessa
Mätsärit olleet perinteisesti aluetyön toimenkuvaa ja sen vuoksi liitämme aluetyön osion tähän mukaan.
Koska yhdistys järjesti jo erittäin mittavan pentunäyttelyn keväällä, katsoimme
että meillä ei ole resursseja ja itse asiassa suurempaa syytäkään järjestää akuutisti mätsäreitä ko. kaudelle. Joka alueen mätsärit olleet käytössä aikana jolloin
pentunäyttelyä ei ollut tapahtumalistalla. Toisekseen aluetyö ei ollut lainkaan aktiivista tuossa vaiheessa.
Päätimmekin nollata aluetyön kokonaan ja purimme vanhat kuviot pois. Tiedustelimme silloisilta aluetyön vetäjiltä ketkä ovat kiinnostuneita jatkamaan tosissaan aluetyön vetämistä – mukana kun oli aluetyön vetäjiä jotka eivät koskaan
olleet edes mitään aktiviteettia edes järjestäneet. Saamiemme vastausten perusteella jätimme pois ne, jotka eivät halunneet jatkaa ja ne jotka eivät edes vastanneet.
Uuden aluetyön suunnittelu alkaisi vasta kun uusia vetäjiä ilmoittautuu ja jotka
ovat saaneet ympärilleen oman tiiminsä. Huutelimme halukkaiden vetäjien perään loppuvuoden jäsenlehdissä ja saimmekin kolme vastaamaan: Tuija Varpula
Varsinais-Suomen alueelta, Maria Latva-aho Etelä-Suomen alueelta ja Mari
Rantahalvari Lapin alueelta. Nämä henkilöt esittäytyivät vuoden lopun jäsenlehdessä ja pyysivät alueensä jäseniä ottamaan heihin yhteyttä jotta saavat tiimin
kasaan, jolla lähteä suunnittelemaan aluetoimintaa tulevalle kaudelle 2009.

Julkaistaan vuosikirja 2007
Edellinen hallitus ei ollut kirjannut lainkaan vuoden 2007 näyttelyarvosteluja, joten saimme koko ko. vuoden aineiston kirjaamattomana. Koska uuden hallituksen piti tarttua välittömästi kesäpäiväjärjestelyihin ohjelman osalta (jota ei myöskään oltu sovittu edellisen hallituksen toimesta) ja pentunäyttelyn suunnitteluun,
resurssit eivät mahdollistaneet millään muotoa tähän asiaan tarttumista tuolloin.
Koska asia viivästyi kesään ja syksyyn/ loppuvuoteen, emme nähneet tarkoituksenmukaiseksi julkaista 2007 vuosikirjaa loppuvuodesta 2008, vaan päätimme
yhdistää nämä kaksi vuotta samoihin kirjoihin ja kansiin. Eli vuosien 2007-2008
vuosikirja tullaan julkaisemaan keväällä 2009.
Jatkon suhteen päätimme, että alamme saman tien kirjaamaan Kennelliitosta
saapuvia näyttelyarvosteluja koneelle niin etteivät ne kuormita tulevan hallituksen töitä vaan ne tehdään sinä kautena, josta silloinen hallitus vastaa. Toivomme myös, että jatkossa toimitaan samalla vastuu-kuviolla.

Hankitaan lisää myytäviä artikkeleita
Hallitus katsoi että materiaalituotanto rotumme osalta on sellaista johon jäsenistömme varmasti vastaa, koska rotuaiheista materiaalia ei ole tarjolla suuresti
Suomessa. Ensimmäiseksi mietimme aineistoa kesäpäiville ja tilasimme amerikanakita-pehmokoiria USA:sta sekä t-paitoja USA:sta Midwest Akita rescue societyltä (Mars). Nämä menivätkin kuin kuumille kiville.
Syksyllä teimme itse seinäkalenterin (Kaisa Svartström kokosi ja taittoi) sekä
teimme lisätilauksen paidoista, sekä pitkä- että lyhythihaisia versioita, tilasimme
myös kauppakasseja. Suunnittelimme (Kaisa Svartström & Riitta Lehtiniemi)
myös amerikanakita fleece-pipon myyntiin syksyllä, joka oli kauden ”hittituote”.

Pidetään yhdistyksen kesäpäivät 6.-8.6.2008 Hotelli Petäyksessä, Hattulassa
Yhdistyksen Kesäpäivät järjestettiin suunnitellusti. Valmistelut ja aikataulut oli
laatinut Kaisa Svartström. Kesäpäivät alkoivat vuosikokouksella perjantaina 6.6.
jossa mm. päätettiin hallituksen, jalostustoimikunnan ja rodun kasvattajien yhteistyössä tarkistamia jalostuksen minimikriteereitä. Lisäksi tarkistettiin yhdistyksen sääntöjä toiminnan parantamiseksi ja helpottamiseksi.
Lauantai-aamupäivällä oli mahdollisuus poseerauskuvien ottoon (Erika Häkkinen) ja iltapäivällä luvassa oli Liisa Sarakonnun luento värigenetiikasta.
Hannes Lohen tutkimukseen otettiin myös verinäytteitä ja Erika Häkkinen piti luentoa näyttelysäännöistä. Rakkaat Haukut –edustajat olivat myös paikan päällä
esittelemässä tuotteitaan ja kertomassa toiminnastaan. Lauantai-illan päätteeksi
oli rantasauna.
Sunnuntaina iltapäivällä Karoliina Lepistö piti toko-harjoitukset.
Koko kesäpäivien ajan yhdistyksen tiski päivysti alueella, jossa se myi omaa
materiaaliaan sekä Mustilta & Mirriltä saamiaan kesäpäivätarjouksia. Tiskillä
päivystivät: Nina Niskanen, Karoliina Mäkinen ja Mervi Vesala. Poissa hallituksesta olivat: Tuija Varpula, Carola Taponen, Auli Eskola ja varajäsen Nina Laiho.
Kävijöitä kesäpäivillä oli noin 70 henkilöä.

Pidetään rodun epävirallinen erikoisnäyttely SSKY:n virallisen näyttelyn
yhteydessä
Yhdistys järjesti kiertopalkintojen lisäksi erikoisnäyttelyyn jokaiselle osallistujalle
osallistujaruusukkeen ja ROP- ja VSP-ruusukkeet (pennut, aikuiset, veter). Yhdistys palkitsi myös omilla tuotteillaan voittajia (pehmokoirat, kalenterit). Sponsorimme Musti- ja Mirri palkitsi vielä voittajia ruoka- ja muilla palkinnoilla.
Myytiin seinäkalenteria erikoisnäyttelyssä paikan päällä. Ilmotettuja koiria ewrikoisnäyttelyyn oli kaiken kaikkiaan 60 (4 pentua ja 56 aikuista). Tuomarina oli
Sheena Clark.

Mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan järjestetään muita tapahtumia
Erikoisnäyttelyn ollessa marraskuussa 2008 ei loppuvuoden tapahtumia ollut
enää juurikaan jäljellä, mutta viimeinen yhdistyksen esilläolo tapahtui Messukeskuksen näyttelyssä 13.-14.12. Helsingissä. Yhdistyksellä oli tiski SSKY:n kyljessä josta jaoimme viimeisimpiä jäsenlehtiä, rotuesitettä, kasvattajaluetteloa
sekä myimme seuraavaa aineistoa: reput, t-paidat, pitkähihaiset paidat, pipot ja
seinäkalenterit sekä kauppakassit. Tiskillä töissä olivat Kaisa Svartström ja jäsenistöstämme Riitta Lehtiniemi.
Lisäksi palkitsimme yhdistyksen tiskilllä Kennelliiton Vuolasvirtapalkitseman
kasvattajamme Katri Laitilan upean taulun muodossa.

Muuta lisättävää hallituksen toiminnasta toimikautena 2008:
Hallituksen kokoonpano
Hallituksen puheenjohtaja oli Kaisa Svartström ja sihteeri Mervi Vesala. Varapuheenjohtajana/ jäsenenä toimi Tuija Varpula. Muut jäsenet: Nina Niskanen, Auli
Eskola, Carola Taponen ja Susanne Asteljoki. Varajäseninä toimivat Karoliina
Mäkinen ja Nina Laiho. Susanne Asteljoki erosi kesken kauden toukokuussa
2008 ja hänen tilalleen nostettiin varajäsen Karoliina Mäkinen.
Hallituksen työskentelytapa
Hallitus päätti heti järjestäytymiskokoksessaan vuosikouksen 2008 jälkeen
Kampin keilahallilla 24.2. että se tulee toimimaan puhtaasti nettikokousperiaatteella johtuen jäsenten kaukaisista maantieteellisistä sijainneista ja ennen kaikkea asioiden nopean ja tehokkaan käsittelyn turvaamiseksi. Luotiin toimintamalli
esityslistojen, kokoustamisen ja pöytäkirjojen hyväksyntään. Päätettiin luoda hallitusfoorum Kaisa Svartströmin toimesta jossa pidetään kokouksia ja käydään
ajankohtaista keskustelua toiminnasta. Luotiin foorumille myös alue, jossa hallitus ja jalostustoimikunta voivat käydä keskustelua ja vaihtaa tietoa puolin ja toisin.

Jalostustoimikunta
Vaikka jalostustoimikunta on hallituksen alainen työryhmä jonka toimintaa hallitus valvoo ja jolle jalostustoimikunta on vastuuvelvollinen, päätettiin että jalostustoimikunta saa toimia omana yksikkönään hallituksen alaisuudessa saaden
oman tilinsä ja vastaten tähän liittyen omasta kirjanpidostaan. Tämä helpottaa
myös omalta osaltaan hallituksen rahastonhoitajan tehtävää huomattavasti.
Kasvattajajäsenedut
Vuoden 2008 vuosikokouksessa päätettiin ensi kertaa uudesta jäsenyysmuodosta, eli kasvattajajäsenyydestä. Hallitus päätti että kasvattajajäsenten etuihin
kuuluu ilmainen Akita World-lehden kierto (omasta kustannuksesta lehden
eteenpäin postitus seuraavalle) sekä ilmainen värillinen jäsenlehden mainos per
vuosi per jäsenlehti.
Uudet kennelnimianomukset
Hallitus käsittely toimikautenaan neljä uutta kennelnimianomusta, jotka saivat
hyväksynnän ja lähtivät eteenpäin SSKY:een.
Jäsenistö
Jäseniä yhdistyksellä oli seuraavasti 31.12.2008: vuosijäseniä 122 henkilöä, ainaisjäseniä 3 henkilöä, kasvattajajäseniä 16 henkilöä, jotka muodostavat äänivaltaisen jäsenistön, yhteensä 141 henkilöä. Lisäksi yhdistyksellä oli 28 lahjajäsentä, 15 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen. Kaikki jäsenet yhteensä: 186 henkilöä.
Jäsenistölle suunniteltiin jäsenkortti (Kaisa Svartström), joka jaettiin syyslehden
välissä ulos. Jäsenkortin etuihin kuului tässä vaiheessa Musti&Mirri-liikkeen platinaedut. Vuoden 2008 lopussa neuvottelimme jäsenistöllemme uuden edun
korttia vastaan, joka on 10 %:n alennus Aleksandrian Tours:in matkoista.

PÄÄTELMÄT VUODESTA 2008:
Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion toteutuminen
Edellinen hallitus asetti tuloarvioksi 5320,00 euroa ja menoarvioksi 4820,00 euroa. Koska toimintaa ollut reilusti yli suunnitellun toiminnan toteutuneet tulot
vuodelle 2008 olivat 11 552,35 euroa ja menot 10 629,16 euroa, jotka olivat molemmat yli tuplaten asetetuista arvioista. Lisäksi tilikauden vaihtuessa yhdistyksellä oli varastoa 2918,70 euron arvosta. Yhdistyksen varallisuus tilikauden
2008 päättyessä oli 3471,02 euroa. Hallitus katsoo, että yhdistyksen talous on
hoidettu hyvin ja asianmukaisesti tilikauden aikana. Tästä on hyvä jatkaa toimintaa seuraavalle tilikaudelle.

Yleisesti
Hallitus katsoo, että se on pystynyt vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin hyvin ja
luomaan toimintatapoja, jotka omalta osaltaan nopeuttavat toimintaa ja tekevät
sen tehokkaaksi. Tapahtumien järjestämisen osalta tavoite on ylitettykin.

Ennen kaikkea hallitus katsoo, että yhdistyksen toiminta jäsenten suhteen / keskinäinen vuorovaikutus on parantunut huomattavasti tämän kauden aikana ja että jäsenten luottamus siihen, että voivat vaikuttaa yhdistyksen asioihin, on olemassa tänä päivänä. Tämä asia on yhdistystoiminnan kannalta ensiarvoisen
tärkeää.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Toimikautta 2009 ajatellen hallitus on jo tehnyt alustavia suunnitelmia ja sopimuksia:
• kesäpäivien suhteen ohjelma lähes loppuunlyöty.
• hyväntekeväisyysmätsärin suhteen käytännön sopimiset yhdistyksen työntekijöiden osalta vielä kesken, kuten myös pentunäyttelyn.
• kasvattajapäivien ajankohta ja paikka lyöty lukkoon, joka tulee olemaan
Tampereella la 7.11.2009.
Mainittakoon vielä, että jäsenlehden suhteen taittajan osalta tulevaisuus tällä
hetkellä auki, koska Kaisa Svartström on ilmaissut ettei pysty ajanpuutteen
vuoksi taittamaan jatkossa lehteä. Mikäli lehti joudutaan ulkoistamaan, tuo tämä
lisäkustannuksia ja tämä puolestaan saattaa tuoda yllätyksiä vuoden 2009 talousarvion toteutuman suhteen.
Kaiken kaikkiaan tulevaisuus näyttää tällä hetkellä hyvin haasteelliselta ja työntäyteiseltä, mutta lähdemme hyvältä pohjalta. Aktiivisella osallistumisella ja
suunnittelulla saamme vietyä yhteisiä asioitamme rodun parissa aimo harppauksin eteenpäin!
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