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 VUOSIKERTOMUS 2014 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2014 kuuluivat Karoliina Ahonen, Venla Eriksson, 
Maud Fast, Terja Koivumäki, Hannele Lindfors (myöh. Suutarinen), Mirja Voutilainen 
ja Satu Ängeslevä  sekä varajäseninä  Marika Leppänen ja Mikko Ylitalo. 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Hannele Lindfors, varapuheenjohtajana Karoliina 
Ahonen ja sihteerinä Maud Fast.  

Rahastonhoitajana toimi Maija Sylgrén. Yhdistyksen kirjanpidon hoiti tilitoimisto 
Torpan tili Oy. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina olivat Arja Havia ja Helena Launonen.  
Varatarkastajina olivat Heini-Maari Kemppainen ja Janica Nyberg. 

Yhdistys oli jäsenenä Suomen Kennelliitto ry:ssä ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:ssä. 

Rotujärjestön edustajana Suomen Kennelliiton valtuuston kokouksissa oli 
kevätvaltuustokokouksessa ja syysvaltuustokokouksessa Hannele Lindfors 
(Suutarinen).  

Suomen Vinttikoiraliiton kevätkokouksessa 23.3.2014 ja syyskokouksessa 19.11.2014 
SA-FA:lla ei ollut edustusta. 

Jäsenistö 

Yhdistykseen kuului vuoden 2014 lopussa (31.12.2014) 362 jäsentä (332 varsinaista 
jäsentä ja 30 perhejäsentä).  

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksestä erotettiin 9.7.2014 pidetyssä 
hallituksen kokouksessa ne 24 yhdistyksen jäsentä, jotka eivät olleet maksaneet 
vuotuista jäsenmaksuaan 30.6.2014 mennessä.  

Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.4.2014 Helsingissä Tuomarikartanon 
vinttikoirakeskuksessa (läsnä 10 yhdistyksen jäsentä, valtakirjoja ei ollut annettu) ja 
syyskokous 30.11.2014 Helsingissä Tuomarikartanon vinttikoirakeskuksessa (läsnä 13 
yhdistyksen jäsentä, 1 valtakirja).  

Hallituksen kokoukset 
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Hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän (7) kertaa. Poimintoja kokousten 
pöytäkirjoista julkaistiin Afgaani-lehden yhdistyskuulumisia-palstalla.  

Toimikunnat  

Hallitus nimesi avukseen seuraavat toimikunnat ja työryhmät: 

                        Jalostustoimikunta 
Varsinaista jalostustoimikuntaa ei nimetty, vaan jalostusasioita hoiti hallitus, joka 
nimesi avukseen erilaisia projektiryhmiä: 

Tuomarikoulutustyöryhmä  
Terja Koivumäki (vetäjä), Pirkko Konttinen (ulkomuototuomarijäsen), Unto Timonen 
(ulkomuototuomarijäsen), Arja Kettunen, Helena Launonen, Satu Ängeslevä.  

Työryhmä piti yhteyttä sähköpostitse ja työryhmän omalla keskustelufoorumilla ja 
järjesti erikoiskoulutuksen Kennelliiton koulutustilassa Klaukkalassa 29.1.2014. Kou-
lutukseen osallistui neljä ulkomuototuomaria (Hannele Jokisilta, Veli-Pekka Kumpu-
mäki, Maija Mäkinen ja Paula Rekiranta). Samana iltana järjestettiin myös näyttökoe 
kahdelle tuomarille (Hannele Jokisilta ja Paula Rekiranta), jotka molemmat suorittivat 
kokeen hyväksytysti. Vastaanottavana tuomarina toimi Unto Timonen. 

  
  Työryhmä varautui järjestämään arvostelukokeen 2.4.2014, mutta siihen ilmoittautui  
 vain yksi tuomari, joten koe siirrettiin myöhempään ajankohtaan. 

Luonneprofiilityöryhmä 
Jäsenet: Hannele Lindfors (vetäjä), Elina Joutsen, Tuuli Koivumäki, Kirsi Nousiainen 
ja Petra Nyman. Luonneprofiilityöryhmä ei järjestänyt toimintavuonna toimintaa. 

Lisäksi jalostusasioita hoitivat seuraavat henkilöt: 
- Yhteyshenkilö jalostusasioissa: Mirja Voutilainen. 
- Afgaanien elinikärekisterin ylläpitäjä: Annika Kutilainen.  
- SKL:n KoiraNet-jalostustietojärjestelmän täydentämisen yhteyshenkilö: Maud Fast. 

Rotujärjestöjen mahdollisuus täydentää KoiraNetin tietoja ei ole tänäkään vuonna 
edistynyt suunnitellulla tavalla. KoiraNetin afgaanitiedoissa olevia virheitä ja 
puutteita on kuitenkin edelleen kirjattu muistiin tulevia korjauksia varten. 

Hallitus tai sen nimeämä henkilö/työryhmä: 
- julkaisi yhdistelmien sukusiitosprosentit Afgaani-lehden 1/2014 jalostuspalstalla 

(Johanna Männistö) 
- kokosi luonnetta ja hammaspuutoksia koskevat huomautukset edellisen vuoden 

näyttelyarvosteluista  
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Pentuvälittäjä 
Pentuvälittäjänä toimi Mirja Voutilainen 

Vuonna 2014 aikana syntyneitä afgaaninvinttikoiran pentuja rekisteröitiin Kenneliit-
ton koirarekisteriin yhteensä 32 (17 +15) kuudesta eri pentueesta. Niistä neljä pen-
tuetta oli SA-FA:n pentuvälityksessä. Lisäksi pentuvälityslistalla oli vuoden 2013 
loppupuolella syntyneitä pentuja sekä joitakin kodinvaihtajia ja useampi valitettavasti 
tyhjäksi jäänyt astutus. Tuonteja Kennelliiton rekisteriin rekisteröitiin neljä, tosiasias-
sa niitä oli enemmän.  

  Pentukyselyitä tuli yhdistykselle vain jokunen, mutta nettisivuilla olevaa pentulistaa  
  tunnutaan edelleen seurattavan melko aktiivisesti. Kuten aiemminkin, pentuvälittäjä  
  antoi tietoja vain pentulistalla olevista yhdistelmistä. 

Juoksutoimikunta 
Jäsenet: Marko Heinonen (vetäjä) Petri Haapoja, Kirsi Nousiainen. 

Toimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. Juoksupäivä ja mestaruuskisat suunnitel-
tiin sähköpostitse ja Facebookin kautta. 

Toimikunta järjesti juoksupäivän 18.5.2014 Hyvinkäällä. 

Afgaanien maastomestaruuskisa juostiin 26.7.2014 Jyväskylän kansainvälisten maas-
tokisojen yhteydessä. Ratamestaruuskisa juostiin Tuomarikartanolla16.7.2014 HVK:n 
Kartanon kannu -kisojen yhteydessä. 

Lisäksi toimikunta: 
- toimitti juoksutuloksia Afgaani-lehteen 
- ylläpiti koejuoksukaverikortistoa 
- laski juoksupuolen kiertopalkintojen pisteet. 

Toimikunta päätti, että vuonna 2015 SA-FA ei järjestä kisoja, vaan mestaruudet juos-
taan muiden kisojen yhteydessä.  

Näyttelytoimikunta 
 Jäsenet: Helena Launonen (vetäjä), Maud Fast, Minna Helkavaara, Ina Jantunen, Anu 
Järvinen, Terja Koivumäki, Riitta Lehmuspelto, Hannele Lindfors (myöh. Suutarinen), 
Anita Marttinen, Eija Niemi, Maija Sylgrén, Anna Träskelin, Mirja Voutilainen ja Satu 
Ängeslevä. 

Näyttelytoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Lisäksi toimikunta piti ak-
tiivisesti yhteyttä oman keskustelupalstan välityksellä. 
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Afgaanien pääerikoisnäyttely järjestettiin Helsingissä Tuomarinkartanon Vinttikoira-
keskuksessa 7.6.2014. Tuomarina toimi Lesley Busby (Wilbus) Iso-Britanniasta. 
Näyttelyyn oli ilmoitettu 100 afgaania. 

Lisäksi toimikunta: 
- anoi vuoden 2016 näyttelyn Tuomarinkartanoon  päivämäärälle 11.6.2016. Näyttely 
on yhdistyksen 50-vuotisjuhlanäyttely  
- aloitti vuoden 2015 näyttelyn valmistelut 
- käänsi ja kirjoitti vuoden 2013 näyttelyarvostelut, jotka julkaistiin näyttelykohtaise-
na versiona kirjan muodossa ja cd-romina 
- toimitti näyttelytulokset Afgaani-lehteen 
- suoritti vuoden kiertopalkintojen pistelaskun ja huolehti SA-FA:n näyttelyn kierto-
palkinnoista 
- perusti tuomaritoivepostilaatikon osoitteeseen safa.tuomariehdotukset@gmail.com 
johon jäsenet voivat lähettää tuomariehdotuksia 

Lehtitoimikunta 
Jäsenet: Terja Koivumäki (vetäjä), Karoliina Ahonen, Minna Helkavaara, Marika 
Leppänen, Johanna Männistö, Kirsi Nousiainen, Laura Elina Pasanen ja Mirja 
Voutilainen. 

Toimikunta ei kokoontunut vuoden aikana. Lehdet suunniteltiin toimikunnan omalla 
keskustelupalstalla ja sähköpostitse. Aloitettiin yhteistyö muiden rotulehtien päätoi-
mittajien kanssa Facebookin suljetulla foorumilla. 

  Afgaani-Afghanen -lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa: maalis-, heinä-, loka- ja  
  joulukuussa B5-koossa kokonaan nelivärisenä. Vuosikerran sivumäärä oli 276. 

Internet-toimikunta 
Jäsenet: Tuuli Koivumäki (vetäjä), Maud Fast, Anu Järvinen, Terja Koivumäki, 
Johanna Männistö, Laura Elina Pasanen, Hannele Suutarinen ja Mirja Voutilainen. 

Toimikunta ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan, mutta yhteyttä pidettiin 
toimikunnan oman keskustelupalstan kautta ja tarvittaessa myös sähköpostitse. 
 
Toimikunta ylläpiti ja kehitti yhdistyksen kotisivuja osoitteessa http://
www.saunalahti.fi/safa tehden erilaisia päivityksiä 58 päivänä, eli keskimäärin 6 
päivän välein, mm: 
- julkaisi tapahtumakalenterin, josta on nähtävissä kaikki yhdistyksen järjestämät 
tapahtumat ja viralliset kokoukset sekä näyttelyt ja juoksukilpailut 
- ylläpiti kasvattajalistaa, linkkisivua sekä alueellisten yhteyshenkilöiden ja 
pentuvälityksen ajankohtaisia tietoja 
- tiedotti yhdistyksen asioista ajankohtaista -sivulla 
- antoi henkilökohtaista opastusta keskustelupalstan käytössä ja sen eri toiminnoissa 
sekä huolehti keskustelupalstan ylläpidosta ja valvonnasta 

mailto:safa.tuomariehdotukset@gmail.com
http://www.saunalahti.fi/safa
http://www.saunalahti.fi/safa
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- julkaisi näyttely- ja juoksutuloksia 
- osallistui terveyskyselyn toteutukseen päivittämällä infosivua ja julkaisemalla 
sähköiset kyselytiedostot 
- huolehti yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa niiden hankkeiden ja tapahtumien 
tiedotuksesta nettisivuilla. 

Alueelliset yhteyshenkilöt 
Yhdistyksellä oli nimettyinä seuraavat alueelliset yhteyshenkilöt, joiden yhteystiedot 
löytyivät yhdistyksen lehdestä ja nettisivuilta:  
Piia Kinnunen (Jyväskylän seutu), Johanna Männistö (Kuopion, Varkauden ja 
Joensuun seutu), Anki Mansikka (Lahden 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), Anita Marttinen ja Ina Jantunen (Uudenmaan seutu), Helena 
Österblad (Vaasan seutu), Satu Teräväinen (Turun seutu) sekä Krista Elfving-Itkonen 
(Kainuu/Pohjois-Savon Seutu). 

Sanna Hietaoja ja Laura Elina Pasanen järjestivät afgaanipäivät 3. - 5.10.2014 Jaalan 
Aurantolassa. Päiviin osallistui vajaa parikymmentä afgaaniharrastajaa eri puolilta 
Suomea. 

Lisäksi alueelliset yhteyshenkilöt informoivat paikallisista tapahtumista ja antoivat 
neuvontaa. 

Juoksuharjoittelun tukihenkilöinä toimivat Anu Lehto (Tuomarikartanon rata), Mikko 
Pynnönen (Hyvinkään rata), Petri Haapoja (Tampereen rata), Satu Teräväinen (Turun 
rata) sekä Kirsti Korpikallio (Oulun rata). 
Juoksuharjoittelun tukihenkilöt antoivat apua ja neuvoja juoksuharrastuksen liittyvissä 
kysymyksissä. 

Tiedotustoiminta 

Yhdistyksen jäsenille suunnattu tiedotus hoidettiin Afgaani-lehden välityksellä. Lehti 
ilmestyi vuoden aikana neljänä painettuna numerona. Lisäksi hyödynnettiin 
yhdistyksen internet-kotisivuja. Laajoilla kotisivuilla on asiaa suomeksi ja englanniksi. 
  
Yhdistyksen pyrkimyksenä on ollut ylläpitää hyviä suhteita muihin 
vinttikoirayhdistyksiin ja ulkomaisiin afgaaniyhdistyksiin. Näissä merkeissä lähetettiin 
tulostietoja suomalaisista afgaaneista mm. Ruotsiin ja Englantiin. 

Muu toiminta  

Yhdistys antoi pyydettäessä lausuntoja ja tietoja mm. SKL:lle ja SVKL:lle.  
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Yhdistyksen viiri jaettiin SA-FA:n erikoisnäyttelyn tuomarille, Lesley Busbylle. 

Yhdistys järjesti valokuvauskilpailun. Kilpailun pohjalta tehtiin Afgaanikalenteri 2015. 
Hannele Suutarinen ja Mirja Voutilainen toteuttivat kalenterin taiton. 

Yhdistyksen lehden ja myyntituotteiden postituksen hoiti Anita Marttinen. 

Talous  

Jäsenmäärä pysyi jotakuinkin samana edelliseen vuoteen verrattuna.  

Tilikauden tulos oli alijäämäinen 2237,27 euroa.  

Yhdistyksellä ei ole palkattua henkilökuntaa. 

Yhdistyksellä ei ole lainoja eikä velkakirjoja. 

Tuloksen käsittely  

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 2237,27 euroa kirjataan yhdistyksen vapaaseen 
pääomaan voitto-tappiotilille. 


	Hallitus ja toimihenkilöt
	Jäsenistö
	Yhdistyksen kokoukset
	Toimikunnat
	Jalostustoimikunta
	Pentuvälittäjä
	Näyttelytoimikunta
	Lehtitoimikunta
	Internet-toimikunta

	Tiedotustoiminta
	Muu toiminta
	Talous
	Tuloksen käsittely

