
 

 

Suomen Afgaanit –    
Finlands Afghaner ry 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

 

1. Yleistä 

Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnon ja juoksevien asioiden hoitamisesta sekä hoitaa 
jalostusasioita (kts kohta 2.1 jalostustoimikunta). 
Hallitus järjestää valokuvauskilpailun, jonka pohjalta tehdään afgaanikalenteri vuodelle 
2020.  
 
Hallitus nimeää vuodeksi 2019 avukseen toimikuntia ja työryhmiä, joille se voi delegoida 
asioita valmisteltavaksi ja toteutettavaksi hallituksen antamien valtuuksien puitteissa. 
 

2. Toimikunnat 

Hallitus nimeää vuodeksi 2019 seuraavat toimikunnat/työryhmät, jotka toimivat hallituksen 
apuna päätettävien asioiden valmistelussa ja toteutuksessa.  

2.1 Jalostustoimikunta 

Varsinaista jalostustoimikuntaa ei nimetä, vaan jalostusasioita hoitaa hallitus, joka nimeää 
tarvittaessa avukseen erilaisia projektiryhmiä. 

 
Tuomarikoulutustyöryhmä 

Erikoiskoulutus ulkomuototuomareille järjestetään Klaukkalassa Suomen Kennelliiton kou-
lutustiloissa 16.1.2019. Kouluttavina tuomareina Maija Lehtonen ja Unto Timonen. 
Arvostelukoe järjestetään Klaukkalassa 02.10.2019, vastaanottavina tuomareina Maija Leh-
tonen ja Unto Timonen. Tarpeen mukaan järjestetään näyttökokeita muiden tapahtumien yh-
teydessä. Näiden lisäksi järjestetään pienimuotoinen kertaus/tiivistelmä Ulkomuototuomarit 
ry:n järjestämään vinttikoirien koulutusviikonloppuun, joka järjestetään Tampereella 16.-
17.2.2019. 
 
 Luonneprofiilityöryhmä 
 
-  Luonneprofiilityöryhmä kerää luonnetestitulokset Koiranetistä ja tekee olemassa olevasta 
aineistosta keskiarvoluonneprofiilin afgaaneille 
 
Hallitus tai sen nimeämät henkilöt/työryhmät 

- Tekee yhteenvedon kasvattakyselyn tuloksista vuosilta 2014-2018 
- Hoitaa astutus- ja pentueilmoitukset nettiin 
- Julkaisee yhdistelmien sukusiitosprosentit jäsenlehden jalostuspalstalla 
- Kokoaa luonnetta ja hammaspuutoksia koskevat huomautukset edellisen vuoden 
näyttelyarvosteluista 
 
  



 

 

2.2 Juoksutoimikunta 
 

- edistää hyvää kilpailuhenkeä  
- pyrkii järjestämään juoksupäivän, jossa on mahdollisuus tutustua vinttikoirien rata- ja maas-

tojuoksukilpailuharrastamiseen ja suorittaa ratakirjoihin vaadittavia koejuoksuja. Juoksup-
äivä ajoittuu kesäkuun lopulle/heinäkuun alkuun.  

- Järjestää afgaanien maastomestaruuskilpailun 8.9.2019. Afgaaninvinttikoirilla on kokeessa 
myös veteraaniluokka. Kokeessa juostaan myös englanninvinttikoirien ja skotlanninhirvikoi-
rien maastomestaruudet. Seuraavilla roduilla on osallistumisoikeus kokeeseen AF, AZ, CI, 
FA, GR, IB, SA, SK, SL, WH, PU, PP, RH, UN. 

- järjestetään möllimaastot joko juoksupäivän tai maastokilpailujen yhteydessä hallituksen 
päätöksen mukaisesti 

- järjestää juoksukiertueen, jossa juoksutoimikunta kiertää Suomen vinttikoiraradat. Vierai-
lupäivänä houkutellaan alueen afgaaninvinttikoiran omistajia mukaan tapahtumaan tutustu-
maan vinttikoirien juoksutoimintaan. Juoksukiertue järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
radan harjoittelupäivän yhteyteen. 

- kirjoittaa ja tiedottaa yhdistyksen lehdessä juoksuasioista  
 

2.3 Näyttelytoimikunta 

- Järjestää afgaanien pääerikoisnäyttelyn 16.06.2019 Marketanpuistossa Espoossa 
- Valmistelee vuoden 2020 näyttelyä, joka on anottu päivämäärälle 13.06.2020 ja jonka 
paikkana on Marketanpuisto Espoo. 
- Anoo näyttelyn vuodelle 2021. 
- Julkaisee näyttelyarvostelut nettisivuilla. 
- Toimittaa näyttelytulokset Afgaani-lehteen. 
- Laskee näyttelypalkintojen pisteet. 
- Seuraa tuomaritoivelaatikkoa, johon jäsenet voivat lähettää tuomaritoiveita 
(safa.tuomariehdotukset@gmail.com) ja päivittää hallituksen hyväksyttäväksi Kennelliittoon 
lähetettävää tuomarilistaa toivotuista afgaanituomareista. Antaa pyydettäessä näyttelytoimi-
kunnille tuomariehdotuksia. 
 
2.4 Lehtitoimikunta 

Lehtitoimikunta toimittaa Afgaani-Afghanen -lehteä 4 numeroa nelivärisenä. Toimituksen 
edustajat osallistuvat Kennelliiton KoiraExpon yhteydessä järjestettäville 
rotulehtitoimittajien luennoille. Lisäksi päätoimittaja jatkaa verkostoitumista muiden 
rotulehtien päätoimittajien kanssa päätoimittajien yhteisellä foorumilla Facebookissa. 
 
2.5 Internet-toimikunta  

Internet-toimikunta 
- ylläpitää, valvoo ja kehittää yhdistyksen kotisivuja 
- pyrkii siirtämään tapahtumauutisten ja infosivujen päivitysvastuuta suoraan toimikunnille 
ja yhdistyksen avainhenkilöille 
- aloittaa keskustelupalstan alasajon 
 
3. Alueellinen toiminta 

Yhdistyksen nimetyt alueelliset yhteyshenkilöt 
- Toimivat yhteistyössä muiden toimikuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa avustaen 
erilaisissa tapahtumissa 
- Tiedottavat alueellisista tapahtumista, esim. silmä- ja muista terveystarkastustilaisuuksista, 



 

 

koulutuksista, juoksu- ja/tai näyttelyharjoituksista yms. jäsenistöä mahdollisesti 
kiinnostavista tilaisuuksista. 


