
Venäjänbolonkat ry                                            

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta 

 Venäjänbolonka- rodun harrastuksen, kasvatuksen ja
jalostuksen edistäminen

 Rodun tunnetuksi tekeminen Suomessa
 Jäsenten ohjaus Venäjänbolonkoiden hoitamisessa ja

kasvatuksessa
 Visio: Venäjänbolonka- rotu ihastuttavana pienenä seurakoirana

valloittaa suomalaisten sydämet

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

 Uuden yhdistyksen haasteena on aluksi vähäinen jäsenmäärä ja pieni aktiivisten 
toimijoiden joukko.

 Mahdollisuutena innostuneet jäsenet, jotka ovat sitoutuneita yhdistyksen toiminnan 
kehittämiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen.

 Pienet sosiaaliset seurakoirat ovat suosiossa Suomessa ja Venäjänbolonka- 
rodusta tullaan olemaan kiinnostuneita perhekoirina.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet

 Venäjänbolonka- rodun tunnetuksi tekeminen Suomessa

 Jäsenten välinen verkostoituminen, tutustuminen ja vuorovaikutuksen edistäminen 
sekä jäsenten odotusten kartoittaminen 

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta

 Kokoukset: hallituksen kokoukset keskimäärin joka toinen kuukausi 

 Jäsenhankinta: aktiivinen tiedottaminen ja keskustelu sosiaalisessa mediassa ja 
kasvattajien kannustaminen liittämään pennunostajat yhdistyksen jäseniksi.

 Jäsenten tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen: toteutetaan jäsenkysely, jonka 
pohjalta kehitetään tulevaa toimintaa.

 Aluetoiminta käynnistetään kautta Suomen. Nimetään aluevastaavat ja sovitaan 
aluetoiminnan käynnistämisestä ja pelisäännöistä. 

 Aloitetaan systemaattinen tiedon kerääminen koskien Suomessa asuvien 
venäjänbolonkojen sairauksia ja vikoja avoimuuden periaatetta noudattaen.

 Tilaisuudet ja tapahtumat:

 Bolonkatapaamisen järjestäminen elokuussa SKKY ry:n erikoisnäyttelyn 
yhteydessä

 Näyttelyharjoitusten järjestäminen

 Rusetintekoiltoja yms alueellisesti bolonkaharrastajien tutustumiseksi
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 Match Shown järjestäminen mahdollisesti yhteistyössä jonkun toisen 
rotuyhdistyksen kanssa rodun tunnettuuden edistämiseksi ja varojen 
keräämiseksi.

5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta

 Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media, lehdet

 Yhteistyösuhteet erityisesti SKKY ry ja Suomen Kennelliitto ry

 Rotumääritelmän tulkinnan avaaminen ulkomuototuomareille

 Vaikuttaminen ja edunvalvonta 

6. Tiedottaminen, kotisivut, sosiaalinen media/Facebook, sähköiset jäsenkirjeet 

 Yhdistys hoitaa tiedottamisen jäsenille pääasiassa sähköisiä kanavia käyttäen: 
sähköpostilla, Facebookissa Venäjänbolonkat ry:n omalla sivustolla ja 
Venäjänbolonkat ry:n kotisivuilla www.venajanbolonkatry.wordpress.com 

 Jäsenille lähetetään yksi - neljä kertaa vuodessa jäsenkirje, missä kerrotaan 
ajankohtaiset asiat.

 Lehdistökampanja: jatketaan juttujen toimittamista rodusta tärkeimpiin suomalaisiin 
koiralehtiin 

7. Talous 

 Taloudenhoidossa pyritään kustannustehokkuuteen, tarkkaan harkintaan ja 
mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja hintavertailujen pohjalta.

 Tapahtumien järjestämisestä tehdään tarkat laskelmat ja riskikartoitukset. 
Taloudellinen tilanne kartoitetaan jokaisessa hallituksen kokouksessa ja vähintään 
neljä kertaa vuodessa sekä seurataan talousarvion toteutumista.

2

http://www.venajanbolonkatry.wordpress.com/
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