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Syyskokouksen esityslista: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

3. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 

5. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodelle 2018 

6. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2018-2020 erovuorolaisten tilalle. 

- Erovuorossa 2017: Nina Brusin, Taina Friman ja Pekka Mäkinen 

7. Valitaan hallitukseen kaksi varajäsentä vuodelle 2018 

8. Valitaan yhdistyksen rahastonhoitaja ja jäsensihteeri 

9. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja ja tämän varahenkilö 

10. Valitaan yhdistyksen edustaja ja hänelle varahenkilö SSKY:n ja Salpausselän kennelpiirinkevät- 

ja syyskokouksiin. 

11. Päätetään vuoden 2018 jäsenmaksuiksi: 

- Uusi jäsen 30€ (sisältää liittymismaksun 5€), varsinaisjäsen 25€, Kasvattajajäsen 25€, 

perhejäsen 10€, lahjajäsen 15€ (kasvattajajäsenen maksama), ainaisjäsen 300€ ja 

kannatusjäsen 150€ 

12. Hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2018 

(luettavana www.amerikanakita.fi / Uutiset) 

13. Hyväksytään Hallituksen esitys Jalostuksen tavoiteohjelmaksi vuosille 2019-2023 

(luettavana www.amerikanakita.fi / Uutiset) 

14. Hyväksytään hallituksen esitys PEVISA-ohjelman jatkosta 2019-2023, ehdotetaan PEVISA-säännön pysy-

vän samana kuin aikaisempi: 

 

”Amerikanakitan PEVISA-sääntö: 

Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voi-

massa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto pitää olla annettu yli 12 kk iässä eikä se 

saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 

kk. 

 

Muu rotukohtainen erityisehto:  

FCI:n ulkopuolisesta maasta tuodun akitan tai amerikanakitan rotu määräytyy kahden rotujärjestön ni-

meämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.” 

 

Suomen Amerikanakita ry:n syyskokous Tampereen Messukeskuksessa 
(kokouskabinetti Tuisku&Viima) 25.11.2017 klo 14.00, 

os. Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere. Tervetuloa! 

Ilmoitukset ja muut materiaalit tulee toimittaa joulukuussa 
ilmestyvään Amerikanakita Annualin 30.10.2017 mennessä. 

Vuoden Voitokkain -kilpailujen pisteet tulee toimittaa 31.12.2017 mennessä. 
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15. Näyttelykoirakisan pistesääntöjen uudistaminen pienimuotoisesti: 

- Määritellään vuoden voitokkaimman urosten ja narttujen kisaan maksimimäärä näyttelyitä, 10 

näyttelyä vuoden aikana lasketaan kisaan. Laskettavat näyttelyt voi koiran omistaja päättää 

itse. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

17. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 
Jouluna ilmestyy American Akita ANNUAL 2017!   
 
Joulukuun lehteen keräämme mm. yhdistyksen tämän vuoden tapahtumat, artikkeleita sekä kasvattajien 
ilmoituksia! Annualiin halutut ilmoitukset ja muu materiaali tulee toimittaa 30.10.2017 mennessä  
osoitteeseen amerikanakitalehti@gmail.com. Muut tiedustelut: maarit.haavisto@ameniras.com.  

 
 
 
 
 
 
 

Vuoden Voitokkain -kilpailu 
 
Suomen Amerikanakita ry:n Vuoden Voitokkain -kilpailujen pisteet tulee toimittaa ilmoittautumislomaketta 
käyttäen 31.12.2017 mennessä osoitteeseen amerikanakita.voitokkain@gmail.com. Pistelaskussa otetaan 
huomioon ainoastaan koirat, joiden näyttely- / koetulokset on lähetetty omatoimisesti pisteiden laskijalle 
(yhdistys ei kerää tuloksia).  Ilmoittautumislomake ja säännöt löytyvät yhdistyksen sivuilta osoitteesta 
http://www.amerikanakita.fi/fin_saannot.html 
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