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VUOSIKERTOMUS 2011 

Hallitus ja toimihenkilöt 

Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2011 kuuluivat Karoliina Ahonen, Maud Fast, Una 
Jantunen, Arja Kettunen, Marjatta Perjus, Carita Toikka  ja Mirja Voutilainen sekä 
varajäseninä Tuuli Koivumäki ja Suvi Salmi. 

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Mirja Voutilainen, varapuheenjohtajana Karoliina 
Ahonen ja sihteerinä Maud Fast.  

Rahastonhoitajana toimi Heini-Maari Kemppainen. Yhdistyksen kirjanpidon hoiti 
tilitoimisto Josma Oy. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina 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 Mirja 
Voutilainen, varahenkilönään Pico Lindström.  

Suomen Vinttikoiraliiton kevätkokouksessa 27.3.2011 SA-FA:lla ei ollut edustusta. 
Suomen vinttikoiraliiton syyskokouksessa 26.11.2011 yhdistystä edusti Suvi Salmi. 

Jäsenistö 

Yhdistykseen kuului vuoden 2011 lopussa (31.12.2011) 399 jäsentä (363 varsinaista 
jäsentä ja 36 perhejäsentä).  

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksestä erotettiin 12.7.2011 pidetyssä hallituksen 
kokouksessa ne 35 yhdistyksen jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet vuotuista 
jäsenmaksuaan 30.6. mennessä.  

Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 3.4.2011 Helsingissä Tuomarikartanon 
vinttikoirakeskuksessa (läsnä 20 yhdistyksen jäsentä, valtakirjoja ei ollut annettu) ja 
syyskokous 12.11.2011 Espoossa Kennelliiton kokoustilassa (läsnä 18 yhdistyksen 
jäsentä, valtakirjoja ei annettu). Kokouksen jälkeen vietettiin 45-vuotisjuhlaa 
pikkujoulukahvien ja videonkatselun merkeissä.  
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Hallituksen kokoukset 
  

Hallitus kokoontui toimikauden aikana kuusi (6) 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 ja Satu Ängeslevä. 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana kerran. 

Ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus varauduttiin järjestämään 12.4.11, mutta siihen ei 
tullut osallistujia. Syksylle suunniteltu kollegio siirrettiin laajentavan tuomarin pyynnöstä 
alkuvuoteen 2012. 

Luonneprofiilityöryhmä 
Jäsenet: Hannele Lindfors (vetäjä), Una Jantunen, Elina Joutsen, Tuuli Koivumäki, Riitta 
Lehmuspelto, Kirsi Nousiainen ja Petra Nyman.  

Vuonna 2011 Luonneprofiilityöryhmä ei kokoontunut kertaakaan, mutta piti yhteyttä 
keskustelupalstan välityksellä. 

Toimikunta päätti anoa hallituksen suostumuksella luonnetestin keväälle 2012.  

JTO-työryhmä 
Jäsenet: Karoliina Ahonen, Terja Koivumäki, Tuuli Koivumäki, Marjatta Perjus ja Mirja 
Voutilainen. 

JTO-työryhmä päivitti afgaaninvinttikoiran jalostusohjelman (JTO) vuosille 2012-2016 ja 
toimitti sen Suomen Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle hyväksyttäväksi. 

Kennelliiton ohjeen mukaisesti ohjelmassa päivitettiin mm. populaation kokoa ja 
rakennetta, luonnetta ja käyttöominaisuuksia sekä terveyttä koskevat tiedot sekä arvioitiin 
edellisen JTO:n toteutumista. Päivityksen myötä JTO:n kokonaissivumäärä nousi 74:stä 
95:een. 
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Lisäksi jalostusasioita hoitivat seuraavat henkilöt: 
- Yhteyshenkilö jalostusasioissa: Marjatta Perjus 
- 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 1/2011 jalostuspalstalla (Annika 

Kutilainen) 
- kokosi luonnetta ja hammaspuutoksia koskevat huomautukset edellisen vuoden 

näyttelyarvosteluista (Marjatta Perjus) 

Pentuvälittäjä 
Pentuvälittäjänä toimi Mirja Voutilainen 

Yhdistyksen pentulistalla oli vuoden aikana 8 pentuetta, joihin rekisteröitiin yhteensä 43 
(24 + 19) pentua. Lisäksi oli muutamia kodinvaihtajia. Pentukyselyitä tuli kymmenkunta, 
osa kysyjistä oli halukas tarjoamaan kotia jo vähän vanhemmallekin afgaanille. Jotkut 
yhteyttä ottaneet olisivat halunneet tietoja mahdollisesti suunnitteilla olevista, mutta ei 
vielä listalla näkyvistä pentueista. Pentuvälittäjä antaa kuitenkin tietoja ainoastaan 
yhdistyksen listalla jo olevista, listan vaatimukset täyttävistä yhdistelmistä tai pentueista. 

Juoksutoimikunta 
Jäsenet: Arja Havia (vetäjä) Petri Haapoja, Marko Heinonen, Anu Järvinen, Anu Lehto, 
Kirsi Nousiainen, Maarit Pulkkinen ja Suvi Salmi. 

Juoksutoimikunta kokoontui vuoden aikana kerran ja hoiti asioita netin välityksellä. 

Juoksutoimikunta järjesti vuonna 2011 sekä rata- että maastojuoksukilpailut: 
- 16.7. pidettiin SA-FA Coursing 2011 maastojuoksukilpailu Vesangalla, Jyväskylän 
lähellä. Kilpailuun osallistui yhteensä 34 koiraa. SA-FA:n maastomestaruudesta kisasi 11 
afgaania ja veteraanimestaruudesta 3. Avoimeen kisaan osallistui lisäksi salukeja, 
slougheja ja venäjänvinttikoiria. 
-3.9. juostiin SA-FA Race 2011 -ratajuoksukilpailu Hyvinkään vinttikoiraradalla. 
Kilpailuun osallistui yhteensä 44 koiraa. SA-FA:n ratamestaruudesta  kisasi 2 koiraa ja 
veteraanimestaruudesta 3 koiraa. Sijoituslähtöihin osallistui myös whippettejä, salukeja ja 
venäjänvinttikoiria. 

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

Petri Haapoja oli SVKL:n kilpailuvaliokunnan jäsen. Anu Lehto valmistui 
maastojuoksun palkintotuomariksi. 

Näyttelytoimikunta 
 Jäsenet: Helena Launonen (vetäjä), Maud Fast, Anu Järvinen, Terja Koivumäki, Tuuli 
Koivumäki, Riitta Lehmuspelto, Anita Marttinen, Janica Nyberg, Marjatta Perjus, Carita 
Toikka ja Anna Träskelin. 

 Afgaanien pääerikoisnäyttely, joka oli samalla 45-vuotisjuhlanäyttely, järjestettiin 
Helsingissä Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa 11.6.2011. Tuomareina oli uroksilla 
Iren Rohrer Sveitsistä (Daruma’s) ja nartuilla Ramon Podestá Chilestä (von Haussmann), 
joka valitsi myös BIS:n. Paikalla oli pennut mukaan lukien 98 afgaania.  

Näyttelytoimikunta osallistui epävirallisen Club Shown 12.6.2011 (Tuomarinkartano) 
järjestelyihin yhdessä ko. näyttelyn toimikunnan kanssa. 

Lisäksi toimikunta: 
 - anoi vuoden 2013 näyttelyn ja aloitti vuoden 2012 näyttelyn valmistelut. 

 - käänsi ja kirjoitti vuoden 2010 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 mm. Kennelliiton pyynnöstä Helsingin Maailmannäyttelyyn 2014. 

Epävirallisen näyttelyn työryhmä 
   Jäsenet: Marjo-Riitta Keveri (vetäjä), Eija Niemi, Janica Nygren ja Teija Ohvo. 

  Epävirallisen näyttelyn työryhmä suunnitteli Club Show’n joka järjestettiin yhdessä   
näyttelytoimikunnan kanssa 12.6.2012 Tuomarinkartanolla. Club Show:ssa Ramon 
Podestá arvosteli urokset ja Iren Rohrer nartut ja BIS:n. Paikalla oli 64 afgaania. 

Lehtitoimikunta 
Jäsenet: Terja Koivumäki (vetäjä), Minna Helkavaara, Johanna Männistö, Kirsi 
Nousiainen ja Marjatta Perjus.  
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Toimikunta ei kokoontunut vuoden aikana yhtään kertaa. Lehdet suunniteltiin 
toimikunnan omalla keskustelupalstalla ja sähköpostitse. Terja Koivumäki osallistui 
SKL:n KoiraExpon yhteydessä järjestettyyn rotulehtien toimittajien koulutukseen. 
Afgaani-Afghanen -lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa: maalis-, heinä-, loka- ja 
joulukuussa B5-koossa. Kaikissa numeroissa oli nelivärikannet ja värillisiä sisäsivuja. 
Vuosikerran sivumäärä oli 296. 

Internet-toimikunta 
Jäsenet: Tuuli Koivumäki (vetäjä), Maud Fast, Anu Järvinen, Hilla-Tuuli Keränen, Terja 
Koivumäki, Hannele Lindfors ja Johanna Männistö. 

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 65 päivänä, eli keskimäärin 5,6 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 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 neljä Valokeila-mainossivua 
- julkaisi näyttely- ja juoksutuloksia 
- osallistui Juhlakirjan toteutukseen päivittämällä infosivua ja julkaisemalla sähköiset 
tietojenkeruulomakkeet 
- huolehti yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa niiden hankkeiden ja tapahtumien 
tiedotuksesta nettisivuilla. 

Juhlakirjatyöryhmä 
Jäsenet: Hannele Lindfors (vetäjä), Karoliina Ahonen, Tuuli Koivumäki ja Mirja 
Voutilainen. 

Toimikunta toteutti SA-FA:n seitsemännen juhlakirjan, joka kattaa Suomen 
afgaanitapahtumat ja -tilastot vuosilta 2006-2010. Kirjaan tuli yhteensä 296 sivua, joista 
229 sivua jäsenistön kuvia ja mainoksia. Ensimmäistä kertaa koko kirja oli nelivärinen ja 
myös koko oli uusi B5 (sama koko kuin Afgaani-lehdellä). Kirjan painoi Artprint, 
painosmäärä oli 300 kpl. Kirja tuli myyntiin SA-FA:n erikoisnäyttelyssä 11.6.2011. 
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Kirjaa oli myyty vuoden loppuun mennessä 160 kappaletta.  

Aktiviteettitoimikunta 
Jäsenet: Ina Jantunen (vetäjä), Karoliina Ahonen, Jaakko Inkinen, Heini-Maari 
Kemppainen, Harri Pakarinen ja Suvi Salmi. 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa, mukaan lukien nettikokoukset. 
Kokouksissa suunniteltiin vuoden toimintaa, ja sovittiin järjestelyistä. Toimikunta perusti 
oman ryhmän Facebookiin joka osoittautuikin erittäin päteväksi tavaksi pitää yhteyttä 
kiirellisissäkin asioissa aktiivien välillä. 

Toimikunta kokosi rotuständin Messukeskuksen kv-näyttelyyn 3.-4.12.2011 molemmille 
päiville. Ständillä kävi paljon innokkaita ihmisiä tutustumassa rotuun ja rotujärjestöön. 

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), Marja Saurikoski-Eskelinen (Oulu), Johanna 
Syväjärvi (Rovaniemen seutu), Sari Laakso (Tampereen seutu), Anita Marttinen 
(Uudenmaan seutu), Helena Österblad (Vaasan seutu), Elina Nurminen-Trygg (Turun 
seutu), Satu Teräväinen (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 (Tuomarikartanon 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. 

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. 
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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 SA-FA:n erikoisnäyttelyn tuomareille Iren Rohrerille ja Ramon 
Podestálle. Syyskokouksessa jaettiin kunniakirja kuudelle pitkäaikaiselle, edelleen 
harrastuksessa mukana oleville kasvattajalle heidän ansiokkaasta panoksesta rodun 
hyväksi: Pirkko Konttinen (kennel Tuohi-Tikan), Hilkka Nousiainen (kennel Kirman), 
Laura Eriksson (kennel Kesäheinän), Arja Kettunen (kennel Neliapilan), Maija Arlander 
(kennel Choice) ja Ami ja Liisa Airas (kennel Scaramis). Lisäksi jaettiin yhdistyksen 
kultainen ansiomerkki Pico Lindrömille, Hannele Lindforsille ja Tuuli Koivumäelle. 

Yhdistyksen 45-v juhlanäyttelyn yhteydessä tarjottiin kuohuviiniä ja vaahtokarkkeja 
tuomareille, näyttelyasettajille sekä näyttelyvieraille. 

Yhdistys järjesti valokuvauskilpailun, jonka toteutuksesta vastasi edellisvuosien tapaan 
Ritva Salonen. Kilpailun pohjalta tehtiin Afgaanikalenteri 2012. Hannele Lindfors ja Mirja 
Voutilainen toteuttivat kalenterin taiton. 

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 2 419,26 euroa.  

Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut henkilöitä eikä palkkoja ole maksettu. 

Yhdistyksellä ei ole lainoja eikä velkakirjoja. 
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Tuloksen käsittely  

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio 2 419,26 euroa kirjataan yhdistyksen vapaaseen 
pääomaan voitto-tappiotilille. 
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