
SUOMEN AFGAANIT ry - FINLANDS AFGHANER rf  

TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2019 kuuluivat Maud Fast, Sini-Tuulia 
Kervinen, Taru-Liisa Melkko, Laura Elina Pasanen, Pilvi Räsänen, Rita 
Salonen, Salla Suokas sekä varajäseninä Ulla Sieranta ja Hannele 
Suutarinen. 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Rita Salonen, joka erosi puheenjohtajan 
tehtävästä 19.12.2019, varapuheenjohtajana Maud Fast, joka hoiti 
puheenjohtajan tehtävät loppuvuoden 20. – 31.12.2019,  ja yhdistyksen 
sihteerinä toimi Molla Räsänen.  

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

Yhdistyksen toiminnantarkastajina olivat Matti Koivumäki ja Mirja Voutilainen. 
Varatoiminnantarkastajina olivat Terja Koivumäki ja Reino Ylä-Mononen. 

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

Rotujärjestön edustajana Suomen Kennelliiton valtuuston kokouksissa oli 
kevätvaltuustokokouksessa Annika Wirman-Fagerlund ja yleiskokouksessa 
sekä syysvaltuustokokouksessa Terja Koivumäki.  

Suomen Vinttikoiraliiton kevätkokouksessa 16.3.2019 SA-FA:a edusti Sari 
Saastamoinen ja syyskokouksessa 16.11.2019 Pirkko Ylkänen-Heinonen, 
Marko Heinonen,  Sari Saastamoinen ja Sami Suomela. 



Jäsenistö 

Yhdistykseen kuului vuoden 2019 lopussa (31.12.2019) 291 jäsentä ( 270 
varsinaista jäsentä ja 21 perhejäsentä).  

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksestä erotettiin 9.7.2019 pidetyssä 
hallituksen kokouksessa ne 18 yhdistyksen jäsentä, jotka eivät olleet 
maksaneet vuotuista jäsenmaksuaan 30.6.2019 mennessä.  

Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 6.4.2019 Hotelli Tikkurilassa Vantaalla 
(läsnä 6 yhdistyksen jäsentä) ja syyskokous 16.11.2019 Hotelli Tikkurilassa 
Vantaalla (läsnä 24 yhdistyksen jäsentä, 60 valtakirjaa).  

Hallituksen kokoukset 

  

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kuusi (6) kertaa. Poimintoja kokousten 
pöytäkirjoista julkaistiin Suomen Afgaanit ry:n nettisivuilla 
www.afgaaninvinttikoira.fi.  

Toimikunnat  

Hallitus nimesi avukseen seuraavat toimikunnat ja työryhmät: 

                      Jalostustoimikunta 

Vuonna 2019 varsinaista jalostustoimikuntaa ei nimetty, vaan jalostusasioita 
hoiti hallitus, joka nimesi avukseen erilaisia projektiryhmiä. 

SA-FA jatkoi jäsentensä 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  kolmesta lonkka- ja kyynärkuvauksesta.  

Yhteyshenkilönä jalostusasioissa oli Rita Salonen. 



Tuomarikoulutustyöryhmä 

Jäsenet: Maija Lehtonen, Unto Timonen 

21.3.2019 järjestettiin erikoiskoulutus Klaukkalassa Kennelliiton tiloissa.  
Osallistuvia laajentavia ulkomuototuomareita oli paikalla: Päivi Eerola, Elina 
Haapaniemi, Kirsi Honkanen, Erika Häkkinen, Nina Janger, Vesa Lehtonen,  
Reia Leikola-Walden, Kaisa Metteri-Gold, Anneli Pukkila, Hilkka Salohalla, 
Perttu Ståhlberg, Pekka Teini, Paula Tuominen.  

Näyttökokeita järjestettiin kolme: 16.6.2019 Espoossa Hilkka Salohallalle, 
vastaanottaja Maija Lehtonen. 8.9.2019 Helsingissä Elina Haapaniemelle,  
vastaanottajana Unto Timonen sekä Porvoossa 15.9.2019 Anneli Pukkilalle, 
vastaanottajana Maija Lehtonen. Kaikki näyttökokeet hyväksyttiin. 

Arvostelukoe järjestettiin Lahdessa 2.10.2019. Vastaanottavat tuomarit Maija 
Lehtonen ja Unto Timonen.  
Kokelaat Erika Häkkinen, Kaisa Metteri-Gold ja Perttu Ståhlberg suorittivat 
arvostelukokeen hyväksytysti. Samassa tilaisuudessa  
Pekka Teini antoi näytön ja se hyväksyttiin, vastaanottaja Maija Lehtonen. 

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 2019 aikana. Työryhmä keräsi 
luonnetestitulokset Koiranetistä. 

   Afgaanien elinikärekisterin ylläpitäjä: Sini-Tuulia Kervinen.  

- SKL:n KoiraNet-jalostustietojärjestelmän täydentämisen yhteyshenkilö: Molla 
Räsänen. 

Pentuvälittäjä 

Vuonna 2019 Suomessa syntyi yhteensä 18 rekisteröityä pentua (9+9) 
kolmeen eri pentueeseen. Rekisteröityjä tuonteja oli kaksi, osa tuonneista on 
tullut Suomeen jo aikaisemmin, mutta rekisteröity vasta nyt, ja vastaavasti 
kaikkia tuonteja ei ole rekisteröity Suomen Kennelliittoon. 

 Pentuvälittäjälle tuli kaksi yhteydenottoa. 

Näyttelytoimikunta 

Maija Lehtonen (vetäjä)16.6. saakka, Maud Fast, Sanna Hietoja, Salla 
Suokas, Hannele Suutarinen, Mirja Voutilainen, Susanna Vuohelainen 16.6. 
saakka 



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

Pääerikoisnäyttely järjestettiin Espoossa Marketanpuistossa sunnuntaina 
16.6.2019. Tuomarina oli Julie Noble Englannista. Näyttelyssä esitettiin 48 
koiraa. 

Clubshow järjestettiin Tuusulassa 12.9.2019, vetäjänä Salla Suokas ja 
clubshowtyöryhmä. Tuomarina Christina Gustasson Ruotsista (kennel 
Mandinah). Clubshowssa esitettiin 58 koiraa. 

Anottiin vuoden 2021 näyttely. Aloitettiin 13.6.2020 pidettävän näyttelyn 
valmistelu. 

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

  

 Juoksutoimikunta 

Jäsenet: Sari Saastamoinen (vetäjä), Satu Fabritius, Maud Fast, Marika 
Forsström, Eija Kelkka, Ulla Sieranta ja Annika Veijalainen 

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

Juoksutoimikunta järjesti afgaanien juoksupäivän ja möllimaastot Hyvinkään 
radalla 11.8.2019. Juoksupäivä oli sovittu pidettäväksi heinäkuun lopulla, 
mutta kuumuuden vuoksi päivää jouduttiin siirtämään elokuulle. Möllien 
maastomestaruuden lisäksi juoksupäivässä tarjottiin mahdollisuus harjoitella 
koppiharjoittelua ja ratavetoja. Juoksupäivänä juostiin myös muutama koe-
juoksu.  
Juoksutoimikunta osallistui vuonna 2019 SA-FA:n omien maastojuoksukilpai-
luiden järjestelyihin 8.9.2019 Mustialassa. Afgaanien maastomestaruuteen 
osallistui 15 koiraa, veteraanien maastomestauuteen kaksi koiraa. Yhteensä 
kokeessa kilpaili 71 koiraa. 

     

      

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. Terja Koivumäki osallistui rotu-
lehtien toimittajille suunnatulle luennolle Kennelliiton KoiraExpossa. 
Afgaani-Afghanen -lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa: maalis-, heinä-, 
loka- ja joulukuussa B5-koossa kokonaan nelivärisenä. Kustannussyistä leh-
den sivumäärää supistettiin, ja kokouspöytäkirjojen julkaisu siirrettiin yh-
distyksen internet-sivuille. Vuosikerran sivumäärä oli 212. Ykköslehti painet-
tiin kirjapaino Arkmediassa Tampereella, ja loppuvuoden lehdet Eura Printis-
sä Eurassa kirjapainon yhteyshenkilön siirryttyä sinne. 

mailto:safa.tuomariehdotukset@gmail.com


Internet-toimikunta 

Jäsenet: Tuuli Koivumäki (vetäjä), Maud Fast, Terja Koivumäki, Johanna 
Männistö ja Hannele Suutarinen. 

Toimikunta ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan, mutta yhteyttä pidet-
tiin 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 

- ylläpiti kasvattajalistaa, alueellisten yhteyshenkilöiden ja pentuvälityksen 
ajankohtaisia tietoja 

- julkaisi hallituksen kokouspöytäkirjat sekä päivitetyn toimikuntaohjeen ja 
JTO:n 

- tiedotti yhdistyksen asioista Ajankohtaiset-blogissa sekä erillisillä 
tapahtumasivuilla 

- sulki vanhan sivuston keskustelupalstan vain arkistokäyttöön 

- huolehti yhdistyksen sähköpostiosoitteista toimikuntamuutoksissa 
(puheenjohtaja, sihteeri, jäsensihteeri) 

- 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) sekä Rita Salonen 
(Lahden seutu). 

Alueelliset yhteyshenkilöt toimivat yhdistyksen toiminnan apuna ja antoivat 
tarvittaessa rotuneuvontaa sekä tiedottivat alueensa tapahtumista. 
. 



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 toteutuksesta vastasivat Rita 
Salonen ja Sari Nurkka. Kilpailun pohjalta tehtiin Afgaanikalenteri 2020. Sari 
Nurkka toteutti kalenterin taiton. Kalenterin myynnistä ja markkinoinnista 
vastasi Taru-Liisa Melkko. 

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

Talous  

Jäsenmäärä pysyi jotakuinkin samana edelliseen vuoteen verrattuna.  

Tilikauden tulos oli alijäämäinen 2109,54 euroa.  

Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut henkilöitä eikä palkkoja ole maksettu. 

Yhdistyksellä ei ole lainoja eikä velkakirjoja. 

Tuloksen käsittely  

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 2109,54 euroa kirjataan yhdistyksen 
vapaaseen pääomaan voitto-tappiotilille.
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