
SUOMEN AFGAANIT - FINLANDS AFGHANER RY 

 VUOSIKERTOMUS 2009 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2009 kuuluivat Una Jantunen, Arja Kettunen, Terja 
Koivumäki, Riitta Lehmuspelto, Pico Lindström, Nina Taskila ja Mirja Voutilainen sekä 
varajäseninä Maud Fast ja Marjatta Perjus. 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Mirja Voutilainen, varapuheenjohtajana Pico Lindström 
ja sihteerinä Maud Fast. 

Rahastonhoitajana toimi Ulla Sieranta. 

Yhdistyksen tilintarkastajina olivat Katrina Klingberg ja Hannele Lindfors. 

Yhdistys oli jäsenenä Suomen Kennelliitto ry:ssä ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:ssä. 
Rotujärjestön edustajana Suomen Kennelliiton valtuuston kokouksissa oli Pico Lindström ja 
hänen varahenkilönään Mirja Voutilainen. 

Suomen Vinttikoiraliiton kevätkokouksessa 28.3.2009 yhdistystä edustivat Maija ja Harri 
Pakarinen sekä Eija Pahtakari. SA-FA:lla ei ollut edustusta Suomen Vinttikoiraliiton 
sääntömuutosten johdosta pidetyssä SVKL:n ylimääräisessä vuosikokouksessa 15.8 2009 eikä 
syyskokouksessa 8.11.2009 

Jäsenistö 

Yhdistykseen kuului vuoden 2009 lopussa (31.12.2009) 429 jäsentä (394 varsinaista jäsentä 
ja 35 perhejäsentä). 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksestä erotettiin 7.7.2009 pidetyssä hallituksen 
kokouksessa ne yhdistyksen jäsenet (8 varsinaista jäsentä, 5 perhejäsentä ja 6 ulkomaista 
jäsentä), jotka eivät olleet maksaneet vuotuista jäsenmaksuaan 30.6. mennessä. 

Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 5.4.2009 Helsingissä Tuomarikartanon 
vinttikoirakeskuksessa (läsnä 19 yhdistyksen jäsentä, lisäksi 3 äänivaltaista jäsentä oli antanut 
valtakirjan läsnäolijoille) ja syyskokous 6.12.2009 Helsingissä Tuomarikartanon 
vinttikoirakeskuksessa (läsnä 17 yhdistyksen jäsentä, lisäksi 7 äänivaltaista jäsentä oli antanut 
valtakirjan läsnäolijoille). 

Hallituksen kokoukset ja toiminta 

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kaksitoista (12) kertaa. Poimintoja kokousten 



pöytäkirjoista julkaistiin Afgaani-lehden yhdistyskuulumisia-palstalla. 

Juoksevien asioiden lisäksi hallitus mm. 
- järjesti kaksi kasvattajapäivää. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin Tuomarinkartanossa su 
18.1.2010. Asiantuntijoina ell Lotta Axelson (silmäsairaudet) ja elt Timo Talvio (niska- ja 
selkäongelmat). Paikalla oli 23 kasvattajaa sekä 6 muuta hallituksen jäsentä. Toinen tilaisuus 
järjestettiin 18.10.2009 niin ikään Tuomarinkartanossa. Asiantuntijana toimi ell Sari 
Jalomäki, joka puhui silmäsairauksista, pääpainona miten jalostuksessa pitäisi suhtautua 
afgaaneilla esiintyviin sairauksiin. Paikalla oli 14 kasvattajaa ja 6 hallituksen jäsentä. 
- järjesti toimikuntapäivä 22.2.2009. Paikalla oli noin 30 eri toimikuntien ja hallituksen 
jäsentä 
- järjesti valokuvauskilpailun, jonka toteutuksesta vastasi edellisvuosien tapaan Ritva 
Salonen. Kilpailun pohjalta tehtiin Afgaanikalenteri vuodelle 2010. 
- pyrki ylläpitämään sidosryhmäyhteistyötä. 
- ryhtyi valmistelemaan vuonna 2010 pidettävän afgaaniseminaarin. 
- piti yhteyttä alueelliseen yhteyshenkilöverkostoon. 

Toimikunnat 

Hallitus nimesi avukseen seuraavat toimikunnat ja työryhmät: 

Jalostustoimikunta 

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

Tuomarikoulutusryhmä 

Jäsenet: Terja Koivumäki (vetäjä), Pirkko Konttinen (vastaava ulkomuototuomari), Arja 
Kettunen, Helena Launonen, Soile Perjus. 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja järjesti ulkomuototuomareiden 
erikoiskoulutuksen perjantai-iltana 3.4. ja arvostelukokeen tiistai-iltana 17.11. Eri-
koiskoulutukseen osallistuivat Pirjo Aaltonen, Ulla af Heurlin, Marianne Holm, Kirsti Louhi, 
Tuula Plathan ja Irina Poletaeva. Arvostelukokeeseen osallistuivat Pirjo Aalto-nen, Kirsti 
Louhi ja Tarmo Viirtelä, jotka kaikki hyväksyttiin. Arvostelukokeen vas-taanottavina 
tuomareina toimivat Pirkko Konttinen ja Saija Juutilainen, Kennelliiton valvojana Unto 
Timonen. Lisäksi Marja Salminen suoritti hyväksytyn näyttökokeen Hyvinkään näyttelyssä 
heinäkuussa, vastaanottavana tuomarina Unto Timonen. 

Luonneprofiilityöryhmä 
Jäsenet: Mirja Voutilainen (vetäjä), Minna Helkavaara, Una Jantunen, Elina Joutsen, Tuuli 
Koivumäki, Hannele Lindfors, Kirsi Nousiainen. 

Luonneprofiilityöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 9.5., jolloin keskusteltiin eri 



luonnetestausvaihtoehdoista ja päätettiin tutustua omakohtaisesti vinttikoirien luonne-
profiiliin. Toisessa tapaamisessa 2.6. testattiin kolme afgaania vinttikoirien 
luonneprofiilitestillä ja pohdittiin yhdessä tuloksia. Todettiin luotettavien ja keskenään 
verratta-vien testitulosten saaminen haasteelliseksi ja testausten käynnistäminen vaativan vielä 
ainakin yhden koulutus- ja keskustelukerran vinttikoirien luonneprofiilin kehittäjien kanssa. 
Toimikunta päätti sen sijaan, hallituksen suostumuksella, anoa SA-FA:n jär-jestettäväksi 
SKL:n virallisen luonnetestin (ns. palveluskoirien luonnetesti) 15.–16.5.2010 Helsingissä. 
Testiin on etusija afgaaninvinttikoirilla. Kokoontumisten lisäk-si työryhmä piti yhteyttä 
keskustelupalstan välityksellä. 

Terveyskyselytyöryhmä 

Jäsenet: Hannele Lindfors, Marjatta Perjus, Molla Räsänen, Anu Snellman ja Mirja 
Voutilainen.

Työryhmä kokoontui 15.5. Lahdessa ja piti muuten yhteyttä keskustelupalstan välityksellä. 

Työryhmä toteutti terveyskyselyn, joka julkaistiin Afgaani-lehdessä 3/2009. Lisäksi kysely 
oli yhdistyksen nettisivuilla, josta se oli ladattavissa ja täytettävissä pdf-, word- ja excel-
muodoissa. Kyselyyn oli mahdollista vastata joko anonyymisti tai koiran ni-mellä. Koiran 
nimellä vastanneet osallistuivat arvontaan, jossa oli palkintona ilmainen Valokeila-kuukausi 
SA-FA:n nettisivuilla. Alkuperäistä vastausaikaa (30.11.2009) jatkettiin vuoden 2009 
loppuun. Vastauksia saatiin 219 kappaletta (134 sähköisesti ja 85 postitse). Työryhmä jatkaa 
toimintaansa v. 2010 purkaen ja analysoiden kyselyn vastauksia. 

Lisäksi jalostusasioita hoitivat seuraavat henkilöt: 

- Yhteyshenkilö jalostusasioissa: Marjatta Perjus 
- Afgaanien elinikärekisterin ylläpitäjä: Annika Kutilainen. 
- SKL:n KoiraNet-jalostustietojärjestelmän täydentämisen yhteyshenkilö: Annika Kutilainen. 
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 
- järjesti joukkosilmätarkastuksen 22.10.2009 Helsingissä (Arja Kettunen) 
- julkaisi yhdistelmien sukusiitosprosentit Afgaani-lehden 1/2009 jalostuspalstalla (Annika 
Kutilainen) 
- kokosi luonnetta ja hammaspuutoksia koskevat huomautukset edellisen vuoden 
näyttelyarvosteluista (Marjatta Perjus) 

Pentuvälittäjä 

Pentuvälittäjänä toimi Pico Lindström 



Yhdistyksen pentulistalla oli vuoden aikana 6 pentuetta (5 eri kennelistä), joihin syn-tyi 
yhteensä 21 + 24 pentua, lähes puolet vähemmän kuin 2008. Vuosi oli pentu-kyselyiden 
suhteen lähes toisinto edellisestä vuodesta (2008). Suoranaisia pentu-kyselyitä oli vajaa 
puolet aiemmista vuosista, kymmenisen kappaletta. Alkuvuosi oli kovin hiljainen kyselyjen 
suhteen. Kesälomia odottaessa tuli sitten oikea kyselypiikki. Syksyllä oli hiljaista kunnes 
aivan loppuvuodesta tuli vielä muutama pentukysely. Nettisivujen päivityksillä ja kasvattajien 
omilla sivuilla on suuri merkitys pennun ostoa miettivän kannalta. 

Juoksutoimikunta 
Jäsenet: Petri Haapoja (vetäjä), Marika Leppänen, Anu Lehto, Kirsi Nousiainen, Maa-rit 
Pulkkinen, Tapio Pulkkinen, Teija Seeste, Nina Taskila, Molla Räsänen, Marko Heinonen 

Juoksutoimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja järjesti yhden virtuaaliko-
kouksen SA-FA:n keskustelupalstalla. 

Toimikunta järjesti 
- 1.6.2009 ratajuoksupäivän Tampereella uusille ja vanhoille harrastajille. Ohjelmassa oli 
opastusta aloittelijoille ja mahdollisuus juosta koejuoksuja. Lisäksi paikalla oli luennoimassa 
eläinfysioterapeutti Elina Karhumäki. Afgaaneita oli paikalla kymmenkunta. 
- yhdet ratajuoksukilpailut, 5.9.2009 SA-FA Race 2009 – ratakilpailu Hyvinkäällä. 
Kilpailussa juostiin SAFA:n rata- ja Veteraanimestaruus 2009 – titteleistä. Muut rodut 
kilpailivat avoimissa sijoituslähdöissä. Kaikkiaan 54 koiraa osallistui. 
- SA-FA:n maasto- ja veteraanimestaruuden PVK:n järjestämissä maastokilpailuissa 
1.8.2009. 

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

Petri Haapoja valmistui maastotuomariksi ja oli SVKL:n kilpailuvaliokunnan jäsen. Anu 
Liukkonen valmistui ratatuomariksi. 

Näyttelytoimikunta 

Jäsenet: Helena Launonen (vetäjä), Maud Fast, Terja Koivumäki, Tuuli Koivumäki, Riitta 
Lehmuspelto, Pico Lindström, Anita Marttinen, Eija Pahtakari, Marjatta Perjus, Nina Taskila, 
Teijo Tikka, Anna Träskelin ja Mirja Voutilainen. 

Näyttelytoimikunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Lisäksi toimikunta piti pidetty 
aktiivisesti yhteyttä keskustelupalstan välityksellä. 

Afgaanien pääerikoisnäyttely järjestettiin Helsingissä Tuomarinkartanon koirakeskuksessa 
6.6.2009. Tuomarina toimi kasvattaja-tuomari Sammi Willson (kennel Shibarghan) Etelä-
Afrikasta ja pennut ja juniorit arvosteli Säde Hohteri. Näyttelyssä oli paikalla 120 afgaania. 



Lisäksi toimikunta 
- anoi vuoden 2011 näyttelyn ja on aloittanut vuoden 2010 näyttelyn valmistelut. 
- käänsi ja kirjoitti vuoden 2008 näyttelyarvostelut, jotka julkaistiin näyttelykohtaisena ja 
koirakohtaisena versioina kirjan muodossa ja yhdistettynä versiona CD:nä. 
- toimitti näyttelytulokset Afgaani-lehteen ja SA-FA:n kotisivuille yhdessä internet-
toimikunnan kanssa. 
- huolehti näyttelypuolen kiertopalkinnoista ja antoi Hannele Lindforsille tehtäväksi laskea 
vuoden kiertopalkintojen pisteet. 
päivitti listaa toivotuista afgaanituomareista ja antoi pyydettäessä tuomariehdotuksia 
näyttelyihin.

Lehtitoimikunta
Jäsenet: Terja Koivumäki (vetäjä), Minna Helkavaara, Annika Kutilainen, Marika Leppänen, 
Johanna Männistö, Marjatta Perjus, Pilvi Räsänen ja Mirja Voutilainen. 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Lehdet suunniteltiin pääosin 
toimikunnan omalla keskustelupalstalla ja sähköpostitse. 

Afgaani-Afghanen lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa: maalis-, heinä-, loka- ja 
joulukuussa taitoltaan uudistuneena B5-koossa. Kaikissa numeroissa oli nelivärikan-net ja 
värillisiä sisäsivuja. Pitkään suunniteltu afgaanin sairauksista kertova sarja aloi-tettiin 
ykkösnumerosta lähtien. Vuosikerran sivumäärä oli 384. 

Internet-toimikunta 

Jäsenet: Tuuli Koivumäki (vetäjä), Ina Jantunen, Anu Järvinen, Hilla-Tuuli Keränen, Terja 
Koivumäki, Hannele Lindfors, Johanna Männistö, Soile Perjus 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  HYPERLINK "http://
www.saunalahti.fi/safa" http://www.saunalahti.fi/safa tehden erilaisia päivityksiä 104 päivänä, 
eli keskimäärin 3,5 päivän välein, mm: 
- julkaisi tapahtumakalenterin, josta on nähtävissä kaikki yhdistyksen järjestämät tapahtumat 
ja viralliset kokoukset, näyttelyt, juoksutapahtumat, lehden aineistopäivät ja toimikuntien 
ilmoittamat kokoukset 
- ylläpiti kasvattajalistaa, linkkisivua, markkinapaikkaa 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 
- työsti vuoden aikana kaikkiaan kuusi Valokeila-mainossivua 



julkaisi näyttely- ja juoksutuloksia 
- osallistui terveyskyselyn toteutukseen päivittämällä infosivua ja julkaisemalla sähköiset 
kyselytiedostot kolmessa eri tiedostomuodossa 
huolehti yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa niiden hankkeiden ja tapahtumien 
tiedotuksesta nettisivuilla. 

Aktiviteettitoimikunta 

Jäsenet: Karoliina Ahonen, Jaakko Inkinen, Ina Jantunen (vetäjä), Heini-Maari Kemppainen, 
Anu Lehto, Harri Pakarinen, Anna Träskelin, Katja Valkama (erosi toimikunnasta 
maaliskuussa) 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa, 14.1, 25.2, 13.3, 7.4, 17.5, 11.8, 
6.12.2009. Kokouksissa suunniteltiin vuoden toimintaa ja sovittiin käytännön järjestelyistä.

Toimikunta järjesti 
- viisi (5) yhteisulkoilua Espoon Luukissa 14.2, 21.2, 28.2, 7.3 ja 21.3.2009. Kaksi 
ensimmäistä ulkoilua olivat hyvin suosittuja ja ystävänpäiväulkoiluunkin osallistui 
nelisenkymmentä koiraa. 
- Match Shown koneen kentällä Munkkiniemessä Helatorstaina 21.5.2009. Tapahtumaan 
osallistui n. viisikymmentä koirakkoa. Afgaaneja osallistui vajaa kymmenen. Tuomareina oli 
kasvattajia ja näyttelyn BIS-koira oli lagotto. 
- pitkästä aikaa Afgaanipäivät Jämsän Himoksen Lomakylässä 3.-4.10.2009. 
Päiviin osallistui n. viisitoista ihmistä. 

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), Satu Mansikka (Lahden seutu), Marja Saurikoski-Eskelinen (Oulu), Johanna 
Syväjärvi (Rovaniemen seutu), Sari Laakso (Tampereen seutu), Pilvi Räsänen (Tampereen 
seutu), Anita Marttinen (Uudenmaan seutu), Helena Österblad (Vaasan seutu), Elina 
Nurminen-Trygg (Turun seutu), Satu Teräväinen (Turun seutu), Orvokki Kyynäräinen 
(Turun 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 Teija Seeste ja Pentti Pietiläinen (Tuoma-
rikartanon ja Hyvinkään radat), Petri Haapoja (Tampereen rata), Elina Nurminen-Trygg 
(Turun rata) sekä Kirsti Korpikallio (Oulun rata). 
Juoksuharjoittelun tukihenkilöt antoivat apua ja neuvoja juoksuharrastuksen liittyvissä 
kysymyksissä. 



Lisäksi kokeiltiin Harrastuskummi-ideaa. Eri harrastusmuodoista kiinnostuneille tarjottiin 
mahdollisuutta saada tarvittaessa SA-FA:n kautta avukseen “kummi” harrastuksen 
aloittamiseen. Yhteyshenkilönä toimi Mirja Voutilainen. Jäsenistöltä ei tullut yhtään 
yhteydenottoa asian tiimoilta. 

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 pyydettyjä lausuntoja ja tietoja mm. SKL:lle ja SVKL:lle. 
Yhdistyksen viiri jaettiin Ulla Sierannalle hänen merkkipäivänsä johdosta sekä SA-FA:n 
erikoisnäyttelyn tuomareille Sammi Willsonille ja Säde Hohterille. 
Yhdistyksen vaatemyynnistä vastasi Heikki Liukkonen. 
Yhdistyksen lehden ja myyntituotteiden postituksen hoiti Anita Marttinen. 

Talous

Jäsenmäärä pysyi jotakuinkin samana edelliseen vuoteen verrattuna. 
Tilikauden tulos oli alijäämäinen 3226,96 euroa ennen poistoja. 
Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut henkilöitä eikä palkkoja ole maksettu. 
Yhdistyksellä ei ole lainoja eikä velkakirjoja. 

Tuloksen käsittely 

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 4416,53 euroa kirjataan yhdistyksen vapaaseen 
pääomaan voitto-tappiotilille.


