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Otteet hallituksen kokouksesta (otteessa on sellaiset asiat, joista voidaan tiedottaa jäsenyhdistyksiä
mm henkilöstö- tai sopimus-asioita ja muita luottamuksellisia tai keskeneräisiä asioita ei ole tuotu
tiedotteeseen.) Päätökset eivät ole voimassa heti, vaan vasta julkaisun jälkeen.
Kilpailut ja muut tapahtumat
SAGI:n alaiset kilpailut
Hallitus kävi läpi Suomen hallituksen 12.3.2020 antamaa suositusta, että kaikki yli 500 henkilön
tapahtumat perutaan. Todennäköistä on, että lähiaikoina Aluehallintovirastoantaa määräyksen yli
500 henkilön tapahtuman kisojen perumiseksi.
Käytiin keskustelua tapahtumien osalta ja perusteluita mahdollisilla peruutuksille. Lisäksi
keskusteltiin taloudellisesta vaikutuksesta niin liitolle kuin yhdistyksille. Myös vaikutuksia SM-nollien
keräämiseen ja ranking-tilanteesta käytiin keskustelua.
“Hallituksen suositukset työpaikoille ja lähikontakteihin
Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja
harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien
suojelemiseksi. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa
asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.”
https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hilli
tsemiseksi
Hallitus teki päätöksen, kaikkien kilpailutapahtumien perumisesta 12.3.-31.5. välisenä aikana. SAGIn
hallitus perustaa suosituksensa Suomen hallituksen ja viranomaistahojen antamaan suositukseen
perua kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat ja -kokoontumiset. Viranomaispäätöksen perusteella
voidaan myös tapahtumien peruutusmääräaikaa 31.5.2020 aikaistaa.
Liitto pyrkii arvioimaan ja seuraamaan kisojen peruutusten vaikutusta SM-nollien keräämisen osalta.
Mahdollisia nollatulosten määrien osalta liitto arvioi kuukausitasolla ja ensimmäinen arviointi on
16.4. hallituksen kokouksessa.
Halli-SM-kilpailut
Halli-SM-kilpailut perutaan kokonaisuudessaan. Selvitetään mahdollisuutta järjestää viimeinen
EO-karsinta jossain muussa yhteydessä (osallistujat tulevat kyseisen ranking-tilanteen mukaisesti).
Kilpailumaksuista palautetaan 90 %, loput 10 % pidätetään toimistomaksuina. Kustannuksina liitolle
syntyy hallimaksut ja osa tuomareiden matkakuluista. Laaditaan kilpailumaksuille erillinen
palautuslomake.
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5.3. 2020 JOAWC - kilpailut
Tiina-Liisa Vehkalahti neuvottelee Kennelliiton JOAWC:n tilanteesta.
AVA-kurssit, TopTeam ja muut Agilityliiton koulutustapahtumat
Kaikki agilityliiton järjestämät tapahtumat perutaan tai siirretään toukokuun loppuun asti.
Selvitetään korvaavia ajanjaksoja järjestää peruutetut tapahtumat. Kesäkuun tapahtumien osalta
tilannetta seurataan ja niistä tehdään erilliset päätökset myöhemmin keväällä.
JSP-kilpailut
JSP-kisat siirretään kisoja myöhemmälle ajankohdalle vuonna 2020.
Muut arvokisat toukokuun jälkeisenä ajanjaksona
Toukokuun jälkeen kriittisenä ajankohtana ovat MM-karsinnat (12.-14.6.2020). Näiden osalta
seurataan tilannetta ja viranomaisten ja Kennelliiton päätöksiä. Kaikkien arvokisojen pitämistä ja
niihin osallistumista seurataan kuukausitasolla, ja seuraava arviointi on 16.4. hallituksen
kokouksessa. Hallitus laati taulukon, jonka perusteella arvioidaan tilannekohtaisesti jokaista
arvokisatapahtumaa.

Arvokisa

Ajankohta

Päätös pitämisestä viimeistään**

Halli SM

21.3.2020

Peruttu

3. EO-karsinta

21.3.2020

Peruttu

JSP

16.-17.5.2020

Siirretään

MM-karsinnat

12.-14.6.2020

15.5.2020

JOAWC

10.-12.7.2020

Tilannekohtainen seuranta

GAMES SM

17.-19.7.2020

1.6.2020

EO Iso-Britannia

30.7.-2.8.2020.

odotetaan

SM kilpailut

21.-23.8.2020

10.7.2020

PAWC

27.8.-29.8.2020

odotetaan

PM Norja ?

15.-16.8.2020

odotetaan

MM-kisat Viro

10.-13.9.2020

odotetaan
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** Päätös tehdään elleivät viranomaiset ole muuttaneet nykyistä ohjeistusta tai antaneet lisäinformaatiota.

Vuosikokous 24.4.2020
Vuosikokous on yhdistyslaissa ja liiton säännöissä määritelty tapahtuma. Kokous päätettiin pitää
meet-tapahtumana.
Taloudelliset vaikutukset
Tapahtumien peruuttamisen johdosta aiheutuu liitolle taloudellista tappiota. Mahdolliset
sopeuttamiskohteet ja budjetin päivittäminen ja seuranta päätettiin tehdään talouden osalta.
Hallinnolliset asiat
Hallinnolliset asiat käytiin asiakohtaisesti läpi ja keskusteltiin niiden vaikutuksista ja
toimintaperiaatteista.
Toimisto
Toimisto on asetettu etätöihin toukokuun loppuun asti alkaen 12.3. Toimisto on normaalisti avoinna
ja palvelee sähköisiä kanavia pitkin.
Matkakulut liiton peruuntuneisiin tapahtumiin
Tapahtumiin osallistuvien yksittäisten henkilöiden matkakuluja ei korvata, sillä matkakulut kuuluvat
henkilöiden matkavakuutukseen piiriin.
Liiton henkilöstön ja luottamushenkilön matkakulut tapahtuman osalta haetaan liiton
matkavakuutuksesta tai kyseinen kulu kirjataan liiton tappioksi.
Tapahtumien osallistumismaksut
Liiton tapahtumien osallistumismaksut palautetaan henkilön niin pyytäessä ilman lääkärintodistusta.
Seurojen harrastustoiminta
Harjoitustoiminnan osalta kukin jäsenseura tekee omat päätöksensä. Liiton suositus on noudattaa
viranomaissuosituksia.
Viestintä
Asiasta laaditaan erillinen tiedote.

