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Venäjänbolonkat ry         

 
 

Toimintakertomus vuodesta 2018 
 

Jäsenmäärä ja hallituksen kokoonpano 
 

Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 62 varsinaista jäsentä, joista perhejäseniä oli 
10. 

 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2018 Jaana Tumppila, Outi Paatola, 

Maarit Ritari, Mikko Lindroos, Kari Kuosmanen ja Terhi Sarén-Nurminen 
24.3.2018 asti sekä Niina Junttila ja Sirpa Siilin 24.3.2018 alkaen.  

 
Hallitus kokoontui viiteen (5) kokoukseen. Lisäksi pidettiin sääntömääräinen 

vuosikokous maaliskuussa. 

 
Toimihenkilöitä yhdistyksessä olivat vuonna 2018 puheenjohtaja Jaana 

Tumppila, varapuheenjohtaja, tiedotus- ja Facebook-sivujen sekä kotisivujen 
vastaava Mikko Lindroos, jäsensihteeri Maarit Ritari, sihteeri ja aluetoiminnan  

koordinaattori  sekä kansainvälisen toiminnan vastuuhenkilö Outi Paatola,  
rotuneuvoja ja pentuvälityksestä vastaava Kari Kuosmanen ja rahastonhoitaja 

ja PR- vastaava Terhi Sarén-Nurminen 24.3.2018 asti ja sen jälkeen 
rahastonhoitajana Sirpa Siilin ja 24.3.2018 alkaen Facebook – sivujen 

moderaattorina ja vastaavana Niina Junttila. 
 

Aktiivisuus hallituksen kokouksissa  
 

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet osallistuivat hallituksen kokouksiin 
seuraavasti: Jaana Tumppila 5, Outi Paatola 5, Maarit Ritari 5, Kari Kuosmanen 

4, Mikko Lindroos 4, Niina Junttila 3 ja Sirpa Siilin 3, molemmat uusia jäseniä, 

jotka aloittivat hallituksessa 24.3.2018. 
 

Toiminta 
 

Yhdistys on tehnyt venäjänbolonkarotua tunnetuksi monin eri tavoin: 
 

Alueellinen toiminta eri puolella Suomea alueellisten yhteyshenkilöiden 
vetämänä. Aluetoiminnalla on edistetty venäjänbolonkoiden harrastusta, 

kasvatusta ja jalostusta. Aluetoiminnalla on tehty venäjänbolonkarotua 
tunnetuksi paikallistasolla ja edesautettu venäjänbolonkarotua harrastavien 

jäsenten verkostoitumista. Alueellisesti on muun muassa järjestetty 
näyttelyharjoituksia ja venäjänbolonkojen omistajien tapaamisia. Alueellisen 

toiminnan koordinoinnista vastasi Outi Paatola. 
 

Yhdistys on tehnyt venäjänbolonkarotua tunnetuksi eläintarvikeliike 

Faunattaren toimitiloissa Vantaalla sunnuntaina 9.12.2018. Esittelytilaisuuden 
organisoinnista ja toteutuksesta vastasivat Outi Paatola, Niina Junttila ja Sirpa 

Siilin. Lisäksi tilaisuuteen osallistui Sarla Koistinen. Venäjänbolonkoja oli 
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esittelyssä yhteensä kuusi koiraa, Niina Junttilan, Sarla Koistisen, Sirpa Siilinin 

ja Outi Paatolan koirat. Päivän aikana kohdattiin monia ihmisiä, jotka ovat 
aikeissa hankkia itselleen venäjänbolonkan ja jaettiin yhdistyksen esitteitä, 

mistä kiinnostuneet löysivät muun muassa kasvattajien yhteystiedot sekä 
saivat tietopaketin rodusta.  

 
Näyttelyharjoituksia ja pentupeuhuja järjestettiin yhteistyössä Havannalaiset 

ry:n pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan aluetoiminnan kanssa neljä 
kertaa. Järjestämisestä vastasi Outi Paatola. 

 
Yhdistys lähetti jäsenille kolme kuvitettua jäsenkirjettä, joiden laatimisesta ja 

toteutuksesta vastasivat 24.3.2018 asti Terhi Sarén-Nurminen ja Maarit Ritari 
ja sen jälkeen Maarit Ritari. 

 
Yhdistyksen kotisivuja on ylläpidetty ja kehitetty koko vuoden ajan. 

Kaikki rotua ja yhdistystä koskeva informaatio on julkaistu ensisijaisesti 

yhdistyksen verkkosivuilla (www.venajanbolonkatry.wordpress.com).  
Yhdistyksen kotisivuilla oli vuonna 2018 yhteensä 5156 vierailijaa ja 20108 

näyttökertaa. Sivuston ylläpidosta ja kehityksestä vastasi Mikko Lindroos. 
 

Yhdistyksen Facebook – sivuston ylläpitämisestä huolehti ja vastasi Mikko 
Lindroos ja moderoinnista Niina Junttila. 

 
Yhdistys osallistui rotujärjestömme Suomen Kääpiökoirayhdistys ry:n 

järjestämään erikoisnäyttelyyn Helsingin Kaivopuistossa ja järjesti sen 
yhteydessä myös PicNic- jäsentapaamisen. Siihen osallistui noin 18 jäsentä ja 

15 venäjänbolonkaa. Yhtä henkilöä lukuunottamatta koko hallitus oli paikalla 
tapahtumassa, käytännön järjestelyistä ja tarjoiluista vastasivat Niina Junttila 

ja Sirpa Siilin. Jäsentapaamisen yhteydessä myös esiteltiin ja markkinoitiin 
rotua aktiivisesti kiinnostuneille kävijöille, joita oli noin 20 henkilöä.  

 

Hallitus muutti venäjänbolonkoiden jalostusohjesääntöä vuoden 2018 aikana 
jäsenistöltä tulleiden palautteiden pohjalta. 

 
Venäjänbolonkat ry:n verkkosivujen pentulistalle jäsenten ilmoittamien 

pentueiden lukumäärä vuonna 2018 oli 9 kappaletta. Suomen Kennelliitto ry:n 
pentuelistalle myönnettyjä puoltoja pentueille oli 14 kpl ja hylättyjä 

puoltopyyntöjä oli 7 kpl. Näistä vastasi Mikko Lindroos. 
 

Vuonna 2018 venäjänbolonkoja rekisteröitiin Suomen Kennelliittoon 74, joista 
tuontikoiria oli 8 kpl. 

 
Yhteydenottoja yhdistyksen rotu- ja pentuneuvojaan tuli muutamia. Rotu- ja 

pentuneuvonnasta vastasi Kari Kuosmanen. 
 

Vuoden RTB-kilpailu käytiin kalenterivuonna 01.01-31.12.2018 jäsenten 

omistamien koirien kesken. Tulokset ilmenevät oheisesta liitteestä. 
 

Norjan ja Ruotsin venäjänbolonkayhdistysten edustajien kanssa on jatkettu 

http://www.venajanbolonkatry.wordpress.com/
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keskustelua rodun terveystilanteesta ja haasteista uuden rodun edistämisessä. 

Vastuuhenkilöinä kansainvälisessä yhteistyössä oli Outi Paatola. 
 

 
 

LIITTEET:  
 

Vuoden RTB – kilpailun tulokset 
 

 


