
 VUOSIKERTOMUS 2017 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2017 kuuluivat Marika Forsström, Sini-Tuulia 
Kervinen, Terja Koivumäki, Anne Lylymäki, Taru-Liisa Melkko, Rita Salonen, ja 
Annika Wirman-Fagerlund sekä varajäseninä Laura Elina Pasanen ja Pilvi Räsänen. 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Rita Salonen, varapuheenjohtajana Annika 
Wirman-Fagerlund ja sihteerinä Maud Fast.  

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

Yhdistyksen toiminnantarkastajina olivat Arja Havia ja Helena Launonen.  

Varatarkastajina olivat Hannele Suutarinen ja Maud Fast. 

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

Rotujärjestön edustajana Suomen Kennelliiton valtuuston kokouksissa oli 
kevätvaltuustokokouksessa ja syysvaltuustokokouksessa Terja Koivumäki.  

Suomen Vinttikoiraliiton kevätkokouksessa 18.3.2017 ja syyskokouksessa 4.11.2017 
SA-FA:lla ei ollut edustajaa. 

Jäsenistö 

Yhdistykseen kuului vuoden 2017 lopussa (31.12.2017) 323 jäsentä ( 294 varsinaista 
jäsentä ja 29 perhejäsentä).  

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksestä erotettiin 19.7.2017 pidetyssä 
hallituksen kokouksessa ne 21 yhdistyksen jäsentä, jotka eivät olleet maksaneet 
vuotuista jäsenmaksuaan 30.6.2017 mennessä.  



Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 2.4.2017 Espoossa (läsnä 7 yhdistyksen jäsentä, 2 
valtakirjaa) ja syyskokous 2.12.2017 Espoossa (läsnä 16 yhdistyksen jäsentä, 44 
valtakirjaa). Sen lisäksi pidettiin ylimääräinen yleiskokous 4.2.2017 Kauniaisissa 
(läsnä 18 jäsentä) 

Hallituksen kokoukset 

  

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

Toimikunnat  

Hallitus nimesi avukseen seuraavat toimikunnat ja työryhmät: 

                        Jalostustoimikunta 

Vuonna 2017 yhdistyksellä ei ollut nimettynä erillistä jalostustoimikuntaa (kuten ei 
edellisinäkään vuosina), vaan jalostusasioita hoiti hallitus sekä sen erikseen 
nimeämät henkilöt ja työryhmät.  

Afgaaninvinttikoiran jalostuksen tavoiteohjelman voimassaoloaika päättyi vuoden 
2016 lopussa, ja se tuli uusia vuosille 2017-2021. Juhlavuoden monien tapahtumien 
takia ohjelman päivitys hieman viivästyi, ja valmistui alkuvuodesta 2017, ja hy-
väksyttiin ylimääräisessä yleiskokouksessa 4.2.2017.  

SA-FA jatkoi sen jäsenten afgaanien terveystutkimusten tukemista (niska- ja sel-
käkuvaus, lonkka- ja kyynärnivelkuvaus, kurkunpään halvauksen (LP) diagnosoimi-
seksi tehtävä kurkunpään tähystys sekä alle 10-vuotiaana kuolleen koiran ruumii-
navaus) . Tukia maksettiin vuoden aikana hakemuksesta yhdestä lonkkakuvauksesta, 
seitsemästä sydäntutkimuksesta sekä kolmesta ruumiinavauksesta.  



Tuomarikoulutustyöryhmä 

Jäsenet: Terja Koivumäki (vetäjä), Unto Timonen (ulkomuototuomarijäsen), Maija 
Lehtonen (ulkomuototuomarijäsen), Arja Kettunen, Helena Launonen, Annika Wir-
man-Fagerlund. Vuoden aikana toimikunnan vetäjäksi vaihtui Maija Lehtonen. Toi-
mikunta ei järjestänyt vuoden aikana erikoiskoulutusta eikä arvostelukoetilaisuuksia, 
mutta sopi niille ajankohdat vuodelle 2018 ja päivitti koulutusmateriaalin. 

Luonneprofiilityöryhmä 

Jäsenet: Hannele Suutarinen (vetäjä), Elina Joutsen, Tuuli Koivumäki, Riitta 
Lehmuspelto, Taru-Liisa Melkko, Kirsi Nousiainen, Petra Nyman, Laura Elina 
Pasanen. 

Luonnetyöryhmä järjesti Kennelliiton virallisen luonnetestin 8.-9.4.2017 Keravalla. 
Testissä testatiin 10 afgaania ja 10 muun rotuista. Afgaanien luonnetestituloksia on 
nyt kasassa 110 kappaletta.  

Työryhmä piti yhteyttä keskustelupalstan ja facebook-ryhmän välityksellä. 

Lisäksi jalostusasioita hoitivat seuraavat henkilöt: 

- Yhteyshenkilö jalostusasioissa: Rita Salonen. 

- Afgaanien elinikärekisterin ylläpitäjä: Sini-Tuulia Kervinen.  

- 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 puut-
teita on kuitenkin edelleen kirjattu muistiin tulevia korjauksia varten. 

Hallitus tai sen nimeämä henkilö/työryhmä 

- julkaisi yhdistelmien sukusiitosprosentit Afgaani-lehden 1/2017 jalostuspalstalla 
(Johanna Männistö) 

- kokosi luonnetta ja hammaspuutoksia koskevat huomautukset edellisen vuoden näyt-
telyarvosteluista 



Pentuvälittäjä 

Vuonna 2017 Suomessa syntyi yhteensä 43 rekisteröityä pentua (25+18) seitsemään 
eri pentueeseen. Pentueista neljä oli SA-FA:n pentuvälityslistalla. Rekisteröityjä 
tuonteja oli seitsemän. 

Pentuvälittäjälle tuli aiempien vuosien tapaan vain muutamia yhteydenottoja.    

  

 Juoksutoimikunta 

Jäsenet: Laura Elina Pasanen (vetäjä), Eija Kelkka, Venla Eriksson, Marika Fors-
ström 

Juoksutoimikunta sopi asioista SA-FA:n keskustelupalstalla sekä Messengerissä. 

Juoksutoimikunta osallistui vuonna 2017 SA-FA:n omien maastojuoksukilpailuiden 
järjestelyihin 11.6.2017 Vihdissä. Kilpailussa juostiin SA-FA:n maasto- ja veteraa-
nimestaruus, sekä jaettiin juoksutoimikunnan ehdotuksen pohjalta Kaunis Juoksija-
kunniakirjat afgaaneille, jotka edellisen päivän erikoisnäyttelyssä saivat SA:n ja 
juoksivat maastoissa väh. 400p. Kunniakirjoja jaettiin lopulta 5 kpl. 

19.8.2017 juostiin SA-FA Race Hyvinkäällä Whippet-harrastajien järjestämissä rata-
kilpailuissa. Kilpailussa juostiin SAFA:n rata- ja Veteraanimestaruus 2017-titteleistä. 
Juoksutoimikunta osallistui toimihenkilötehtäviin ja huolehti afgaanien Race-pal-
kinnoista. 

Lisäksi toimikunta toimitti juoksutuloksia Afgaani-lehteen. 

  Näyttelytoimikunta 

Jäsenet: Maija Lehtonen (vetäjä), Maud Fast, Minna Helkavaara, Sanna Hietaoja, 
Anu Järvinen, Nina Laitinen, Anne Lylymäki, Hannele Suutarinen, Mirja Voutilai-
nen, Susanna Vuohelainen, Satu Ängeslevä. 

Näyttelytoimikunta piti aktiivisesti yhteyttä oman keskustelupalstan ja Facebookissa 
olevan oman keskusteluryhmän välityksellä.  

Afgaaninvinttikoirien pääerikoisnäyttely järjestettiin Helsingissä tuomarinkartanon 
vinttikoirakeskuksessa lauantaina 10.6.2017. Tuomarina oli Heinz Anschober Itäva-
llasta. Näyttelyssä esitettiin 82 koiraa. 

Lisäksi toimikunta: 
- anoi vuoden 2019 näyttelyn Espoon Marketanpuistoon  16.6.2019 
- aloitti 17.6.2018 pidettävän näyttelyn valmistelun 



- käänsi ja kirjoitti vuoden 2016 näyttelyarvostelut julkaistavaksi myöhemmin yhdi-
styksen uusilla netissivuilla 
- päätti, että jatkossa näyttelyarvostelut julkaistaan vain yhdistyksen nettisivuilla ja 
kääntämättöminä (siihen asti kunnes arvostelut tulevat jatkossa suoraan koiranetiin) 
- suoritti vuoden kiertopalkintojen pisteidenlaskun näyttelyiden osalta ja huolehti 
SA-FA:n näyttelyn kiertopalkinnoista 
- ylläpiti tuomaritoivepostilaatikkoa osoitteessa safa.tuomariehdotukset@gmail.com 
johon jäsenet voivat lähettää tuomariehdotuksia 

   

Lehtitoimikunta 

Jäsenet: Terja Koivumäki (vetäjä), Minna Helkavaara, Marika Leppänen, Johanna 
Männistö, Laura Elina Pasanen ja Mirja Voutilainen. Toimikunta ei kokoontunut vu-
oden aikana. Lehdet suunniteltiin toimikunnan omalla keskustelupalstalla ja sähkö-
postitse. 

Afgaani-Afghanen -lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa: maalis-, heinä-, loka- 
ja joulukuussa B5-koossa kokonaan nelivärisenä. Vuosikerran sivumäärä oli 236. 
Lehden painatus palautui Helsinkiin, ja painopaikkana oli Next Print Oy, johon pit-
käaikainen yhteistyökumppani Kyriiri Oy on fuusioitunut.

Internet-toimikunta 

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

Toimikunta ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan, mutta yhteyttä pidettiin toi-
mikunnan oman keskustelupalstan kautta ja tarvittaessa myös sähköpostitse ja sosi-
aalisen median kautta. 

Toimikunta ylläpiti ja kehitti yhdistyksen kotisivuja osoitteessa http://www.sauna-
lahti.fi/safa  
- julkaisi tapahtumakalenterin, josta on nähtävissä kaikki yhdistyksen järjestämät 
tapahtumat ja viralliset kokoukset sekä näyttelyt ja juoksukilpailut 
- ylläpiti kasvattajalistaa, linkkisivua sekä alueellisten yhteyshenkilöiden ja pen-
tuvälityksen ajankohtaisia tietoja 
- tiedotti yhdistyksen asioista ajankohtaista -sivulla 
- antoi henkilökohtaista opastusta keskustelupalstan käytössä ja sen eri toiminnoissa 
sekä huolehti keskustelupalstan ylläpidosta ja valvonnasta 
- aloitti kotisivu-uudistuksen Mainostoimisto Trombin kanssa ja työsti uusia sivuja 
lähes julkaisuvalmiiksi asti 
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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), 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), Ina 
Jantunen (Uudenmaan seutu), Helena Österblad (Vaasan seutu), Satu Teräväinen 
(Turun seutu) sekä Rita Salonen (Lahden seutu). 

Alueelliset yhteyshenkilöt järjestivät näyttelyharjoituksia, agilityä, yhteislenkkejä ja 
joukkosilmätarkastuksia sekä informoivat paikallisista harjoituksista ja tapahtumista. 
Lisäksi he opastivat puhelimitse kysyjiä mm. turkinhoidosta ja rataharjoituksista. 

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 ja yhdistyksen virallinen tiedotussivu Facebookissa. 
Laajoilla kotisivuilla on asiaa suomeksi ja englanniksi.  

Muu toiminta  

Yhdistys antoi pyydettyjä lausuntoja ja tietoja mm. SKL:lle ja SVKL:lle.  

Yhdistys järjesti valokuvauskilpailun, jonka toteutuksesta vastasi Rita Salonen ja Sari 
Nurkka. Kilpailun pohjalta tehtiin Afgaanikalenteri 2018. Sari Nurkka toteutti 
kalenterin taiton. 



Yhdistyksen lehden ja myyntituotteiden postituksen hoiti Anita Marttinen. 

Talous  

Jäsenmäärä pysyi jotakuinkin samana edelliseen vuoteen verrattuna.  

Tilikauden tulos oli alijäämäinen 8 174,34 euroa.  

Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut henkilöitä eikä palkkoja ole maksettu. 

Yhdistyksellä ei ole lainoja eikä velkakirjoja. 

Tuloksen käsittely  

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 8 174,34 euroa kirjataan yhdistyksen 
vapaaseen pääomaan voitto-tappiotilille.
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