
SUOMEN AFGAANIT ry - FINLANDS AFGHANER rf  

TOIMINTAKERTOMUS 2018 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2018 kuuluivat Maud Fast, Marika 
Forsström, Sini-Tuulia Kervinen, Taru-Liisa Melkko, Laura Elina Pasanen, 
Rita Salonen, ja Annika Wirman-Fagerlund sekä varajäseninä Salla Suokas 
ja Hannele Suutarinen. 

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

Rahastonhoitajana toimi Annika Wirman-Fagerlund. Yhdistyksen kirjanpidon 
hoiti tilitoimisto Torpan tili Oy. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina olivat Arja Havia ja Matti Koivumäki.  

Varatoiminnantarkastajina olivat Helena Launonen ja Pico Lindström. 

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 17.3.2018 ja syyskokouksessa 
4.11.2017 SA-FA:a edusti Pirkko Ylkänen-Heinonen. 

Jäsenistö 

Yhdistykseen kuului vuoden 2018 lopussa (31.12.2018) 318 jäsentä ( 292 
varsinaista jäsentä ja 26 perhejäsentä).  

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksestä erotettiin 21.8.2018 
pidetyssä hallituksen kokouksessa ne 20 yhdistyksen jäsentä, jotka eivät 
olleet maksaneet vuotuista jäsenmaksuaan 30.6.2018 mennessä.  



Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 8.4.2018 Tuomarikartanon 
vinttikoirakeskuksessa Helsingissä (läsnä 10 yhdistyksen jäsentä) ja 
syyskokous 17.11.2018 Vantaalla (läsnä 12 yhdistyksen jäsentä,                   
7 valtakirjaa).  

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 2018 varsinaista jalostustoimikuntaa ei nimetty, vaan jalostusasioita 
hoiti hallitus, joka nimesi avukseen erilaisia projektiryhmiä. 

SA-FA jatkoi sen jäsenten afgaanien terveystutkimusten tukemista (niska- ja 
selkäkuvaus, lonkka- ja kyynärkuvaus, kurkunpään halvauksen (LP) diagno-
soimiseksi tehtävä kurkunpään tähystys, sydämen ultraäänitutkimus sekä 
alle 10-vuotiaana kuolleen koiran ruumiinavaus) . Tukia maksettiin vuoden 
aikana hakemuksesta kuudesta lonkka- ja kyynärkuvauksesta, yhdestä sel-
käkuvauksesta, viidestä sydäntutkimuksesta, yhdestä kurkunpään tähystyk-
sestä sekä yhdestä ruumiinavauksesta.  

Yhteyshenkilö jalostusasioissa Rita Salonen. 

Tuomarikoulutustyöryhmä 

Jäsenet: Maija Lehtonen, Unto Timonen 

Erikoiskoulutus järjestettiin Kennelliiton koulutustiloissa Klaukkalassa 
10.1.2018. Koulutukseen osallistuivat Juha Kares, Veli-Pekka Kumpumäki, 
Jenna Leino, Kimmo Mustonen, Hilkka Salohalla, Perttu Ståhlberg ja Teija 
Urpelainen. 

Näyttökokeita järjestettiin kaksi: 

- 29.7.2018 Pori KV näyttelyn yhteydessä, vastaanottaja Maija Lehtonen hy-
väksyi Kimmo Mustosen näytön 



- 4.8.2018 Kuopio NORD näyttelyn yhteydessä, vastaanottaja Unto Timonen 
hyväksyi Teija Urpelaisen näytön. 

Arvostelukoe järjestettiin Kennelliiton koulutustiloissa Klaukkalassa 5.9.2018. 
Arvostelukokeeseen osallistuivat Juha Kares, Arja Koskelo, Jenna Leino ja 
Perttu Ståhlberg. Lisäksi Anneli Pukkila ja Hilkka Salohalla antoivat samassa 
tilaisuudessa näytön. Tilaisuudessa hyväksyttiin ja valmistui kaksi uutta tuo-
maria: Juha Kares ja Jenna Leino. 

Luonneprofiilityöryhmä 

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

Luonneprofiilityöryhmä ei kokoontunut vuoden 2018 aikana. Työryhmä keräsi 
luonnetestitulokset Koiranetistä. 

   Afgaanien elinikärekisterin ylläpitäjä: Sini-Tuulia Kervinen.  

- SKL:n KoiraNet-jalostustietojärjestelmän täydentämisen yhteyshenkilö: Maud 
Fast.  

Pentuvälittäjä 

Vuonna 2018 Suomessa syntyi yhteensä 58 rekisteröityä pentua (26+32) 
kymmeneen eri pentueeseen. Pentueista kolme oli SA-FA:n 
pentuvälityslistalla. Rekisteröityjä tuonteja oli seitsemän, osa tuonneista on 
tullut Suomeen jo aikaisemmin, mutta rekisteröity vasta nyt, ja vastaavasti 
kaikkia tuonteja ei ole rekisteröity Suomen Kennelliittoon. 

 Pentuvälittäjälle tuli viisi yhteydenottoa. 

Näyttelytoimikunta 

Maija Lehtonen (vetäjä), Maud Fast, Sanna Hietaoja, Anne Lylymäki, Salla 
Suokas, Hannele Suutarinen, Mirja Voutilainen, Susanna Vuohelainen 

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

Pääerikoisnäyttely järjestettiin Espoossa Marketanpuistossa sunnuntaina 
17.6.2018. Tuomarina oli Audrie Benoit Belgiasta. Näyttelyssä esitettiin 58 
koiraa. 

Lisäksi toimikunta: 

- anoi vuoden 2020 näyttelyn Espoon Marketanpuistoon 13.6.2020 



- aloitti 16.6.2019 pidettävän näyttelyn valmistelun 

- suoritti vuoden kiertopalkintojen pisteidenlaskun näyttelyiden osalta ja 
huolehti SA-FA:n näyttelyn kiertopalkinnosta 

- ylläpiti tuomaritoivepostilaatikkoa 
osoitteessa safa.tuomariehdotukset@gmail.com johon jäsenet voivat 
lähettää tuomariehdotuksia 

- keräsi hammaspuutoksia ja luonnetta koskevat huomautukset edellisen 
vuoden näyttelyarvosteluista 

  

 Juoksutoimikunta 

Jäsenet: Laura Elina Pasanen (vetäjä), Satu Fabritius, Maud Fast, Marika 
Forsström, Eija Kelkka, Sari Saastamoinen ja Annika Veijalainen 

Juoksutoimikunta sopi asioista SA-FA:n keskustelupalstalla sekä Messenge-
rissä sekä yhdessä yhteisessä tapaamisessa. 

Juoksutoimikunta järjesti afgaanien ja salukien yhteisen juoksupäivän 
3.6.2018 Hyvinkään radalla. Juoksupäivässä tarjottiin mahdollisuus harjoite-
lla koppiharjoittelua, viehetreeniä onkivavalla ja käsivetolaitteella, ratavetoja 
sekä maastovetoja. Juoksupäivänä juostiin myös muutama koejuoksu. 

Juoksutoimikunta osallistui vuonna 2018 SA-FA:n omien maastojuoksukilpai-
luiden järjestelyihin 10.6.2018 Vihdissä. Kilpailussa juostiin SA-FA:n maas-
tomestaruus sekä möllimestaruus. 

SA-FA Race piti järjestää Hyvinkäällä 25.8.2018 Whippet-harrastajien järjes-
tämissä ratakilpailuissa. Valitettavasti kilpailuun ilmoittautui vain yksi osallis-
tuja, joten SA-FA Race jäi kilpailematta. 

    Juoksutoimikunta toimitti tuloksia maasto- ja ratakokeista Afgaani-lehteen. 

        

Lehtitoimikunta 

Jäsenet: Terja Koivumäki (vetäjä), Minna Helkavaara, Marika Leppänen, Jo-
hanna Männistö, Laura Elina Pasanen ja Mirja Voutilainen. Toimikunta ei ko-
koontunut vuoden aikana. Lehdet suunniteltiin toimikunnan omalla keskus-
telupalstalla ja sähköpostitse. 

Afgaani-Afghanen -lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa: maalis-, heinä-, 
loka- ja joulukuussa B5-koossa kokonaan nelivärisenä. Vuosikerran sivu-
määrä oli 208. Lehden painopaikkana oli Next Print Oy Helsingissä. 

Internet-toimikunta 

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

mailto:safa.tuomariehdotukset@gmail.com


Toimikunta ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan, mutta yhteyttä pidet-
tiin sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta. 

Uudet kotisivut työstettiin valmiiksi ja julkaistiin 6.5.2018 osoitteessa 
www.afgaaninvinttikoira.fi  

Vuoden aikana toimikunta ylläpiti ja kehitti uusia sivuja edelleen, mm.  

- julkaisi tapahtumakalenterin, josta on nähtävissä kaikki yhdistyksen 
järjestämät tapahtumat ja viralliset kokoukset sekä näyttelyt ja juoksukilpailut 

- ylläpiti kasvattajalistaa, alueellisten yhteyshenkilöiden ja pentuvälityksen 
ajankohtaisia tietoja 

- tiedotti yhdistyksen asioista Ajankohtaiset-blogissa 

- huolehti keskustelupalstan ylläpidosta ja valvonnasta 

- loi yhdistyksen käyttöön uusia sähköpostiosoitteita puheenjohtajalle ja 
sihteerille 

Lisäksi toimikunta aloitti vanhojen kotisivujen alasajon, 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), 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) ja Satu 
Teräväinen (Turun rata). 

Juoksuharjoittelun tukihenkilöt antoivat apua ja neuvoja juoksuharrastuksen 
liittyvissä kysymyksissä. 

Tiedotustoiminta 

http://www.afgaaninvinttikoira.fi
http://www.saunalahti.fi/safa


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 toteutuksesta vastasivat Rita 
Salonen ja Sari Nurkka. Kilpailun pohjalta tehtiin Afgaanikalenteri 2019. 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 6 276,85 euroa.  

Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut henkilöitä eikä palkkoja ole maksettu. 

Yhdistyksellä ei ole lainoja eikä velkakirjoja. 

Tuloksen käsittely  

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 6 276,85 euroa kirjataan yhdistyksen 
vapaaseen pääomaan voitto-tappiotilille.
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