
 

 

SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER ry   

 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Maud Fast, Sini-Tuulia Kervinen, Terja Koivumäki, Molla 
Räsänen, Pilvi Räsänen ja Salla Suokas sekä varajäseninä Laura-Elina Pasanen ja Ulla 
Sieranta. Joulukuussa tehtävästään eronneen puheenjohtaja Rita Salosen tilalla 
puheenjohtajan tehtäviä hoiti varapuheenjohtaja Maud Fast yhdistyksen kevätkokoukseen 
asti. Hallituksesta tammikuussa eronneen jäsenen, Salla Suokas, tilalle ei valittu uutta 
hallituksen jäsentä ennen kevätkokousta. Kevätkokouksessa valittiin uudeksi 
puheenjohtajaksi Karoliina Ahonen ja uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Pico 
Lindström, jotka toimivat yhdistyksen hallituksessa kevätkokouksesta alkaen vuoden 
loppuun. Yhdistyksen sihteerinä toimi Molla Räsänen ja rahastonhoitajana sekä 
jäsensihteerinä Ulla Sieranta. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa lähinnä 
etäyhteyksin (Teams).  

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Torpan Tili Oy ja toiminnantarkastajina olivat Hannele 
Suutarinen ja Mirja Voutilainen. Varatoiminnantarkastajina olivat Pico Lindström ja Reino 
Ylä-Mononen. 

Yhdistys oli jäsenenä Suomen Kennelliitto ry:ssä ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:ssä. 
Rotujärjestön edustajana Suomen Kennelliiton valtuuston kokouksissa oli 
kevätvaltuustokokouksessa, yleiskokouksessa sekä syysvaltuustokokouksessa Terja 
Koivumäki 22.11.2020. Suomen Vinttikoiraliiton kevätkokouksessa SA-FA:a edustivat Sari 
Saastamoinen ja Sami Suomela ja syyskokouksessa 28.11.2020 Sari Saastamoinen ja 
Sami Suomela. 

 

Jäsenistö 

Yhdistykseen kuului vuoden 2020 lopussa (31.12.2020) 281 jäsentä, joista äänivaltaisia 
jäseniä oli 280. 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksestä erotettiin 27.7.2020  pidetyssä hallituksen 
kokouksessa ne 18 yhdistyksen jäsentä, jotka eivät olleet maksaneet vuotuista 
jäsenmaksuaan 06/2020 mennessä.  

 

Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kevätkokous siirrettiin korona-rajoitusten vuoksi ajankohdasta 4.4.2020 
myöhempään ajankohtaan ja pidettiin 25.6.2020 Tuomelan koulun piha-alueella, os. 
Ainontie 44, Vantaa. Läsnä oli 20 jäsentä ja 29 valtakirjaa. Kevätkokouksessa yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Karoliina Ahonen ja uudeksi hallituksen varsinaiseksi 
jäseneksi Pico Lindström.  

Syyskokous järjestettiin hybridi-kokouksena (eli paikan päälle sai tulla enintään 20 henkilöä 
ja muut voivat osallistua etänä) 14.11.2020 Vantaalla Hotelli Tikkurilassa ja siinä valittiin 
yhdistyksen puheenjohtajaksi Karoliina Ahonen ja kolme hallituksen jäsentä Nina Laitinen, 
Pico Lindström ja Marja Saurikoski-Eskelinen 1.1.2021 alkavaksi kaksivuotiskaudeksi, sekä 
kaksi varajäsentä Ulla Sieranta ja Pirkko Ylkänen-Heinonen 1.1.2021 alkavaksi 



 

 

yksivuotiskaudeksi. Hallituksessa jatkoivat edelleen varsinaiset jäsenet Maud Fast, Terja 
Koivumäki ja Molla Räsänen. Läsnä oli 5 yhdistyksen jäsentä ja 14 jäsentä etäyhteydellä. 
Valtakirjoja oli 10. 

 

Toimikunnat  

Toimintavuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen koko rotujärjestön historiassa, sillä korona-
pandemiasta johtuen lähes kaikki suunniteltu toiminta jouduttiin perumaan tai siirtämään. 
Hallitus nimesi seuraavat toimikunnat toimintavuonna: 

Jalostustoimikunta 

Varsinaista jalostustoimikuntaa ei nimetty, vaan hallitus vastasi jalostustoimikunnan 
toiminnasta tukien terveystutkimuksia rahallisesti seuraavasti: kaksi sydänultrausta, kolme 
lonkka- ja kyynärtutkimusta, kolme lonkka-, kyynär- sekä selkäkuvausta, sekä yksi alle 10-
vuotiaan koiran ruumiinavaus (yhteensä 9 avustusta, yhteissumma 690 e). Yhteyshenkilö 
jalostusasioissa oli Molla Räsänen. Toukokuulle suunniteltu virallinen silmäpeilaustilaisuus, 
joka oli suunniteltu järjestettävän yhdessä Salukikerhon kanssa, jouduttiin perumaan 
koronatilanteen takia. 

Jalostusseminaari 

Järjestettiin yhdessä Suomen Salukikerho ry: n kanssa jalostusseminaari 1.11.2020. 

Seminaarissa luennoivat Katriina Tiira koiran käyttäytymisestä sekä Marja Blomqvist koiran 

kauppaa koskevista sopimuksista. Seminaari järjestettiin vallitsevan korona-tilanteen takia 

kokonaan etänä, jonka seurauksena afgaanien oma osuus, joka olisi pitänyt sisällään 

videon katsomista ja pienryhmätyöskentelyä, siirrettiin live-tapaamisen mahdollistavaan 

ajankohtaan. Osallistujia oli yhteensä 49. Osallistujille lähetettiin palautekysely, jonka 

tulosten mukaan seminaaria pidettiin erittäin onnistuneena etätoteutuksesta huolimatta. 

Pentuvälittäjä 

Vuonna 2020 Suomessa syntyi yhteensä 61 rekisteröityä pentua (24 urosta ja 37 narttua) 

kahdeksaan eri pentueeseen. Rekisteröityjä tuonteja oli kymmenen, joista osa oli tullut 

Suomeen jo aikaisemmin, mutta rekisteröity vasta nyt. Pentuvälittäjänä toimi Sini-Tuulia 

Kervinen ja hänelle tuli 2 yhteydenottoa. 

Näyttelytoimikunta 

Näyttelytoimikuntanakin toimi hallitus, joka valmisteli erikoisnäyttelyn pidettäväksi 

kesäkuussa 2020, mutta koronatilanteesta johtuen näyttely jouduttiin perumaan. Näitä 

valmisteluita kuitenkin päästään toivottavasti hyödyntämään vuoden 2021 juhlavuoden 

erikoisnäyttelyyn. Näyttelyasioita käsiteltiin omassa keskusteluryhmässä Facebookissa. 

Anottiin vuoden 2022 näyttely. Aloitettiin 12.6.2021 pidettävän erikoisnäyttelyn ja 13.6.2021 

pidettävän Club Show’n valmistelu. Vuoden 2020 Näyttelyafgaani-kilpailun pistelasku 

jätettiin pois koronatilanteen ja vähäisten näyttelyiden vuoksi. Ylläpidettiin 

tuomaritoivepostilaatikkoa osoitteessa safa.tuomariehdotukset@gmail.com, johon jäsenet 

voivat lähettää tuomariehdotuksia. 

Tuomarikoulutustyöryhmä 

Jäsenet: Maija Lehtonen, Unto Timonen 
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Koronan vuoksi ei järjestetty ulkomuototuomarien erikoiskoulutusta, eikä arvostelu-

/näyttökokeita.  

Juoksutoimikunta 

Jäsenet: Sari Saastamoinen (vetäjä), Satu Fabritius, Pilvi Räsänen ja Ulla Sieranta 

Juoksutoimikunta sopi asioista SA-FA:n juoksutoimikunnan Facebook -ryhmän 

keskustelupalstalla, Messengerissä sekä yhteisissä tapaamisissa. Juoksutoimikunta ja SA-

FA oli järjestämässä vuoden 2020 Derby- ja veteraanimaastomestaruus 2020- ja Suomen 

Afgaanien maastomestaruus 2020 -koetta Hämeenkyrössä 14.6.2020. Pandemiatilanteen 

vuoksi koetta ei voitu järjestää suunniteltuna ajankohtana ja siirtäminen myöhempään 

ajankohtaan sisälsi suuria epävarmuustekijöitä, joten koe jouduttiin perumaan. 

Juoksutoimikunta joutui perumaan myös Suomen Salukikerho ry:n kanssa 

suunnittelemansa juoksupäivän ja möllimaastot 26.9.2020 osittain koronan uuden aallon 

takia, osittain toimihenkilöiden vähyyden takia. Suunniteltuun ajankohtaan oli siirretty 

kokeita kesältä, ja suuri osa käytettävissä olevista toimihenkilöistä olivat kisajärjestelyissä. 

Vuoden voitokkaimpien juoksijoiden pistelaskua ei tehty koronapandemian aiheuttamien 

lukuisten kisojen peruutusten vuoksi.  

Lehtitoimikunta 

Jäsenet: Terja Koivumäki (vetäjä), Minna Helkavaara, Marika Leppänen, Johanna 

Männistö, Laura Elina Pasanen ja Mirja Voutilainen.  

Toimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. Lehdet suunniteltiin toimikunnan omalla 

keskustelupalstalla ja sähköpostitse. Afgaani-Afghanen -lehti ilmestyi vuoden aikana neljä 

kertaa: maalis-, heinä-, loka- ja joulukuussa B5-koossa kokonaan nelivärisenä. 

Kustannussyistä lehden sivumäärä pidettiin tavallista pienempänä. Vuosikerran sivumäärä 

oli 216. Lehti painettiin kirjapaino Eura Printissä Eurassa. 

Internet-toimikunta 

Jäsenet: Tuuli Koivumäki (vetäjä), Maud Fast, Sanna Hietaoja, Terja Koivumäki, Johanna 

Männistö ja Hannele Suutarinen. 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana kerran Teams-etäkokouksena, ja lisäksi yhteyttä 

pidettiin sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta. Vuoden aikana toimikunta ylläpiti ja 

kehitti edelleen kotisivuja osoitteessa www.afgaaninvinttikoira.fi, mm.  

● julkaisi tapahtumakalenterin, josta on nähtävissä kaikki yhdistyksen järjestämät 

tapahtumat ja viralliset kokoukset sekä näyttelyt ja juoksukokeet 

● julkaisi vuoden voitokkaimpien tuloslistat 

● ylläpiti kasvattajalistaa, alueellisten yhteyshenkilöiden ja pentuvälityksen 

ajankohtaisia tietoja 

● julkaisi hallituksen kokouspöytäkirjat sekä yhdistyksen sääntömääräisten syys- ja 

kevätkokouksen pöytäkirjat liitteineen 

● tiedotti yhdistyksen asioista Ajankohtaiset-blogissa sekä erillisillä tapahtumasivuilla 

● siivosi koko vanhan sivuston keskustelupalstan ja irtisanoi Activeboard-

palveluntarjoajan tilauksen 
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● huolehti yhdistyksen sähköpostiosoitteista toimikuntamuutoksissa (puheenjohtaja, 

sihteeri, jäsensihteeri) sekä loi uuden osoitteen postitukselle. 

Lisäksi toimikunta jatkoi edelleen vanhojen kotisivujen alasajoa, jonka aikana vanhat sivut 

ovat vielä osittain nähtävillä osoitteessa http://www.saunalahti.fi/safa mutta niitä ei enää 

päivitetä. 

Alueelliset yhteyshenkilöt 

Yhdistyksellä oli nimettyinä seuraavat alueelliset yhteyshenkilöt, joiden yhteystiedot löytyivät 
yhdistyksen lehdestä ja nettisivuilta:  

Johanna Männistö (Kuopion, Varkauden ja Joensuun seutu), Nina Stenbacka (Kouvolan 
seutu), Sanna Hietaoja (Etelä-Pohjanmaan seutu), Marja Saurikoski-Eskelinen (Oulu), 
Johanna Syväjärvi (Rovaniemen seutu), Sari Laakso ja Laura Elina Pasanen (Tampereen 
seutu), Outi Hirvonen ja Molla Räsänen (Keski-Suomen seutu), Ina Jantunen (Uudenmaan 
seutu), Helena Österblad (Vaasan seutu), Satu Teräväinen (Turun seutu). 

Keski-Pohjanmaalla on yhteinen fb-ryhmä, jossa ilmoitellaan toiminnasta. He tekivät tiiviisti 

yhteistyötä muiden vinttikoirien kanssa ja järjestivät maastovetoja, joita on tarkoitus jatkaa. 

Samoin suunnitteilla on näyttelyharjoituksia, kunhan säät sallivat. 

Uudenmaan alueella yhteydenottoja on tullut koskien ruokintaa, turkinhoitoa sekä jonkin 

verran pentutiedusteluja, jotka on ohjattu pentuvälittäjille. Turkinhoidossa ja ruokinnassa on 

pyydetty kääntymään kasvattajien puoleen. Näyttelyharjoituksia Uudenmaan alueella ovat 

järjestäneet afgaanien omistajat keskenään.  

Oulun alueella on pidetty alkuvuodesta näyttelyharjoituksia, koronan vuoksi on tavattu 

koirapuistoissa ja käyty syksyllä juoksuttamassa koiria hiekkakuopilla. Näyttelyharjoitukset 

jatkuvat, kunhan taas tilanne sen sallii.  

Vuosi on ollut erikoinen ja hämmentävä. Ihmiset ovat miettineet tapaamisten turvallisuutta 

ja hyvin rajoitetusti tavanneet muita tai osallistuneet harrastetoimintaan. 

 

Tiedotustoiminta 

Yhdistyksen jäsenille suunnattu tiedotus hoidettiin Afgaani-lehden välityksellä. Lehti ilmestyi 
vuoden aikana neljänä painettuna numerona. Lisäksi hyödynnettiin yhdistyksen internet-
kotisivuja ja yhdistyksen virallista tiedotussivua Facebookissa. Laajoilla kotisivuilla on asiaa 
suomeksi ja englanniksi.  

 

Muu toiminta  

Yhdistys antoi pyydettyjä lausuntoja ja tietoja mm. Suomen Kennelliitolle ja Suomen 
Vinttikoiraliitolle.  

Yhdistys järjesti valokuvauskilpailun, jonka pohjalta tehtiin Afgaanikalenteri 2021. Sari 
Nurkka hoiti valokuvauskilpailun ja taittoi kalenterin. Apuna toimi Terja Koivumäki. 
Kalenterin myynnistä ja markkinoinnista vastasi Taru-Liisa Melkko. 

Yhdistyksen lehden ja myyntituotteiden postituksen hoitivat Terja Koivumäki ja Anita 
Marttinen. 

Afgaanien elinikärekisterin ylläpitäjänä toimi Sini-Tuulia Kervinen.  
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SKL:n KoiraNet-jalostustietojärjestelmän täydentämisen yhteyshenkilönä toimi Molla 
Räsänen. 

Toteutettiin jäsenkysely toimintasuunnitelman työstämisen yhteydessä. Kyselyssä 
kartoitettiin jäsenistön toiveita SA-FA:n toiminnan suhteen. Vastauksia saatiin 30 ja 
vastausten mukaan toiminnan toivottiin pääasiassa jatkuvan entisenlaisenaan. 

 

Talous  

Jäsenmäärä pysyi jotakuinkin samana edelliseen vuoteen verrattuna.  

Tilikauden tulos oli voitollinen 61,30 euroa. 

Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut henkilöitä eikä palkkoja ole maksettu. 

Yhdistyksellä ei ole lainoja eikä velkakirjoja. 

 

Tuloksen käsittely  

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 61,30 euroa kirjataan yhdistyksen vapaaseen 
pääomaan voitto-tappiotilille.  
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