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Venäjänbolonkat ry                                             

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

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 ja sijoittuu Suomen Kennelliiton 10 tunnetuimman pienten 
seurakoirarotujen joukkoon viiden vuoden kuluessa 

 

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet 

 

• Uuden yhdistyksen haasteena on aluksi vähäinen jäsenmäärä ja pieni aktiivisten 

toimijoiden joukko 

• Mahdollisuutena innostuneet jäsenet, jotka ovat mukana yhdistyksen toiminnan 

kehittämisessä ja tilaisuuksien järjestämisessä ja yhdistyksen koko Suomen kattava 
alueellinen toimintaverkosto, jossa yhteyshenkilöiksi sitoutuneet henkilöt ovat 

keskeisessä roolissa järjestämässä ja aktivoimassa paikallista toimintaa 

• Mahdollisuutena pienet sosiaaliset seurakoirat ovat yhä enenevässä suosiossa 
Suomessa ja Venäjänbolonka- rodusta tullaan olemaan kiinnostuneita perhekoirina, 

koulukoirina ja kaverikoiratoimintaan hyvin soveltuvina 

 

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet 

• Venäjänbolonka- rodun tunnetuksi tekeminen Suomessa 
• Rodun terveystilanteen seuranta ja edistäminen  

• Jäsenten välinen verkostoituminen, hyvän ilmapiirin ja yhteishengen luominen sekä 
jäsenten tarpeisiin vastaaminen 

• Aluetoiminta kautta koko Suomen yhteyshenkilöverkoston kautta ja aluetoiminnan 

edelleen laajentaminen 

3. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta 
 

• Rodun terveys: kerätään systemaattisesti tietoa koskien Suomessa asuvien 
venäjänbolonkojen sairauksia ja vikoja hyödyntämällä Suomen Kennelliiton 

sähköistä terveyskyselypalvelua 
• Jalostustoimikunnan perustamisen valmistelu: Hallitus etsii ja valitsee jäsenistöstä 

yhden henkilön perustamaan väliaikaisen toimikunnan, jonka tehtävänä on 

valmistella Venäjänbolonkat ry:lle jalostustoimikunnan perustamista. Väliaikaiseen 
toimikuntaan nimetään muiden jäsenten lisäksi vähintään yksi hallituksen jäsen. 

Väliaikainen toimikunta voi olla henkilömäärältään minkä kokoinen vain. 
Väliaikaisen toimikunnan tavoitteena on selvittää mitä toimivan jalostustoimikunnan 
aikaan saamiseksi tarvitaan. Toimikunnan tehtävänä on myös kartoittaa 
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jäsenistöstä löytyvää tietoa-taitoa ja innokkaita mahdollisia tulevia toimihenkilöitä. 

Tavoitteena on valita 2020 vuosikokouksessa toimiva jalostustoimikunta. 
Toimikunta toimii itsenäisesti, mutta hallituksen alaisuudessa. 

• 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 kuuleminen ja eri keinoilla kartoittaminen, minkä 
pohjalta kehitetään jatkuvasti tulevaa toimintaa. 

• Aluetoimintaan hankitaan lisää alueellisia yhteyshenkilöitä  
• Sääntöjen uudistaminen: Hallitus nimeää toimikunnan valmistelemaan yhdistyksen 

sääntöjen uudistamista. Toimikuntaan nimetään muiden jäsenten lisäksi vähintään 

yksi istuva hallituksen jäsen. Toimikunta voi olla henkilömäärältään minkä kokoinen 
vain. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan 

tarkoitus on käydä läpi yhdistyksen nykyiset säännöt ja valmistella 
sääntömuutoksilla varusteltu ehdotus uusista säännöistä vuoden 2019 aikana. 
Tavoitteena olisi, että ehdotelma uusista säännöistä olisi 2020 vuosikokouksessa 

vahvistettavana, jonka jälkeen vahvistettu sääntömuutosesitys voidaan vuoden 
2020 aikana saattaa viralliseksi ja voimaan 2021 vuosikokouksessa. Toimikunta 

toimii itsenäisesti, mutta hallituksen alaisuudessa. 
• Tuodaan esiin erilaisia harrastusmahdollisuuksia venäjänbolonkoiden kanssa 
• Hyvän yhteishengen luominen ja vaaliminen rotuyhdistyksemme piirissä 

 

• Tilaisuudet ja tapahtumat: 

 
❖ Venäjänbolonkatapaamisen järjestäminen 2019 elokuussa SKKY ry:n 

erikoisnäyttelyn yhteydessä 
❖ Ulkomuototuomareille Venäjänbolonkarotua koskeva erikoiskoulutus 

28.3.2019 SKKY:n toimesta ja yhdistys järjestää mallikoiria paikalle. 
❖ Näyttelyharjoitusten järjestäminen yhteistyössä Havannalaiset ry:n kanssa 
❖ Lemmikkimessuille Helsingissä 12-14.4.2019 oma osasto 

❖ Match Shown järjestäminen keväällä 2019 Lohjalla rodun tunnettuuden 
edistämiseksi ja varojen keräämiseksi 

❖ Rotuesittelyitä yhteistyökumppaneiden tiloissa 

 
5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta 

• Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media, lehdet 
• Yhteistyösuhteet erityisesti SKKY ry ja Suomen Kennelliitto ry 

• Rodun tunnetuksi tekeminen ja rotumääritelmän avaaminen ulkomuototuomareille 
• Vaikuttaminen ja edunvalvonta  

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

 

• Yhdistys hoitaa tiedottamisen jäsenille pääasiassa sähköisiä kanavia käyttäen: 

sähköpostilla, Venäjänbolonkat ry:n omalla Facebook sivustolla ja Venäjänbolonkat 
ry:n kotisivuilla www.venajanbolonkatry.wordpress.com  
sekä sähköisillä jäsenkirjeillä 

http://www.venajanbolonkatry.wordpress.com/
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• Jäsenille lähetetään sähköpostilla kolme tai neljä kertaa vuodessa jäsenkirje, missä 
kerrotaan ajankohtaisista asioista ja julkaistaan jäsenten kirjoittamia juttuja 

kuvineen jäsenten venäjänbolonkoihin liittyen  

• Lehdistökampanja: jatketaan juttujen toimittamista rodusta tärkeimpiin suomalaisiin 

koiralehtiin   
 

 

7. Talous  

• Taloudellinen tilanne kartoitetaan jokaisessa hallituksen kokouksessa ja seurataan 

talousarvion toteutumista. 

• Taloudenhoidossa pyritään kustannustehokkuuteen, tarkkaan harkintaan ja 

mahdolliset hankinnat tehdään hinta- ja laatuvertailujen pohjalta. Ennen 

tapahtumien järjestämistä tehdään huolelliset laskelmat ja riskikartoitukset.  

 


