
 

 

Suomen Afgaanit –    

Finlands Afghaner ry 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

 

1. Yleistä 

Hallitus vastaa yhdistyksen jäsenien hyväksymän toimintasuunnitelman toteutuksesta, 

arvioinnista ja sen raportoinnista, yhdistyksen varojen käytöstä toimintasuunnitelman 

mukaisesti sekä yhdistyksen hallinnosta, jalostuksen ohjauksesta ja tiedotuksesta.  

 

Vuosi 2021 on yhdistyksen viideskymmenesviides (55.) juhlavuosi, jonka kunniaksi 

toimitetaan juhlavuosikirja, järjestetään rodun virallinen maastojuoksukoe ja ratajuoksukoe 

yhdessä jonkin toisen yhdistyksen kanssa sekä rodun virallinen päänäyttely ja tämän 

yhteydessä epävirallinen näyttely. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään myös iltajuhla.  

 

Hallitus nimeää vuodelle 2021 avukseen toimikuntia ja työryhmiä, joille se voi delegoida 

asioita valmisteltavaksi ja toteutettavaksi toimintasuunitelman ja talousarvion mukaisesti 

hallituksen antamien valtuuksien puitteissa.  

 

Hallitus tekee afgaanikalenterin vuodelle 2022. 

 

2. Toimikunnat 

Hallitus nimeää vuodelle 2021 seuraavat toimikunnat/työryhmät, jotka toimivat hallituksen 

apuna päätettävien asioiden valmistelussa ja toteutuksessa.  

2.1 Jalostustoimikunta 

Jalostustoimikunnan tehtävä on toimia neuvoa antavana, ohjaavana ja afgaanien 

rodunjalostuksellisiin kysymyksiin paneutuvana elimenä. Jalostustoimikunnan tehtävänä on 

seurata rodun kehitystä, perinnöllisten sairauksien esiintymistä ja muita rodun sisäisiä 

ongelmia sekä tehdä esityksiä ja suunnitelmia, joilla edistetään terveyttä, tervettä rakennetta 

ja rotutyypillisyyttä. Jalostustoimikunta julkaisee yhdistelmien sukusiitosprosentit 

jäsenlehden jalostuspalstalla ja hoitaa astutus- ja pentueilmoitukset nettiin ja lehteen. Lisäksi 

jalostustoimikunta tekee yhteistyötä tuomarikoulutustyöryhmän ja luonneprofiilityöryhmän 

kanssa. 

Tuomarikoulutustyöryhmä järjestää erikoiskoulutusta ja arvostelukokeita tarpeen mukaan. 

Luonneprofiilityöryhmä kerää luonnetestitulokset Koiranetistä ja tekee olemassa olevasta 

aineistosta keskiarvoluonneprofiilin afgaaneille. 

  

2.2 Juoksutoimikunta 

 

Edistää hyvää kilpailuhenkeä yleisesti sekä järjestää yhteistyössä Suomen Ridgeback ry:n 

kanssa Suomen Afgaanit ry:n maasto- ja veteraanimestaruuden 12.9.2021 Mustialassa ja 

anoo maastokisat vuodelle 2022. Lisäksi juoksutoimikunta järjestää epäviralliset 

möllimaastot ja mahdollisesti myös afgaanien juoksupäivän. Järjestetään ratajuoksukisat. 

 



 

 

2.3 Näyttelytoimikunta 

Järjestää yhteistyössä Suomen Salukikerho ry:n kanssa afgaanien pääerikoisnäyttelyn ja 

epävirallisen Club shown 12. -13.6.2021 Mustialassa ja anoo näyttelyn vuodelle 2023. 

Lisäksi näyttelytoimikunta julkaisee nettisivuilla näyttelyarvostelut, toimittaa 

näyttelytuloksia afgaanilehteen, ja laskee näyttelypalkintojen pisteet. Näyttelytoimikunta 

seuraa myös tuomaritoivelaatikkoa, johon jäsenet voivat lähettää tuomaritoiveita 

(safa.tuomariehdotukset@gmail.com) ja päivittää hallituksen hyväksyttäväksi Kennelliittoon 

lähetettävää tuomarilistaa toivotuista afgaanituomareista sekä antaa pyydettäessä muille 

näyttelytoimikunnille tuomariehdotuksia. 

 

2.4 Lehtitoimikunta 

Lehtitoimikunta toimittaa Afgaani-Afghanen -lehteä  neljä (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  

Ylläpitää ja kehittää yhdistyksen kotisivuja osoitteessa www.afgaaninvinttikoira.fi.  

 

3. Alueellinen toiminta 

Yhdistyksen nimetyt alueelliset yhteyshenkilöt toimivat yhteistyössä muiden toimikuntien ja 

paikallisten toimijoiden kanssa avustaen erilaisissa tapahtumissa sekä tiedottavat 

alueellisista tapahtumista, esim. silmä- ja muista terveystarkastustilaisuuksista, 

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

kiinnostavista tilaisuuksista. 
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