
Suomen Afgaanit –    
Finlands Afghaner ry 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

 

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 2021.  
 
Hallitus nimeää vuodeksi 2020 avukseen toimikuntia ja työryhmiä, joille se voi delegoida asioita 
valmisteltavaksi ja toteutettavaksi hallituksen antamien valtuuksien puitteissa. 
 

2. Toimikunnat 

Hallitus nimeää vuodeksi 2020 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 7.4.2020 , arvostelukoe 8.9.2020. Näyttökokeita 
järjestetään tarpeen tullen muiden tapahtumien yhteydessä. 
 
 Luonneprofiilityöryhmä 
 
-  Luonneprofiilityöryhmä kerää luonnetestitulokset Koiranetistä ja tekee olemassa olevasta 
aineistosta keskiarvoluonneprofiilin afgaaneille 
 
Hallitus tai sen nimeämät henkilöt/työryhmät 

- Hoitaa astutus- ja pentueilmoitukset nettiin 
- Julkaisee yhdistelmien sukusiitosprosentit jäsenlehden jalostuspalstalla 
 
 
  
2.2 Juoksutoimikunta 

- edistää hyvää kilpailuhenkeä   
- Järjestää derby- ja veteraanimaastomestaruuskokeen sekä afgaanien maastomestaruuskokeen 

14.6.2020.  
- kirjoittaa ja tiedottaa yhdistyksen lehdessä juoksuasioista  
- laskee juoksupalkintojen pisteet 
- anoo maastokisat vuodelle 2021 

 

2.3 Näyttelytoimikunta 

- Järjestää afgaanien pääerikoisnäyttelyn 13.06.2020 Hyvinkään vinttikoiraradalla. 
- Valmistelee pääerikoisnäyttelyä ja mahdollista "Safa Super Weekend - tapahtumaa vuodelle 2021 
- Anoo näyttelyn vuodelle 2022. 
- 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 näyttelytoimikunnille 
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 ja kehittää yhdistyksen kotisivuja 
 
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. 
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