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SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJE
1. Tavoitteet
Jalostustoimikunta valvoo ja ohjaa belgianpaimenkoirien jalostustyötä Suomessa. Sen tavoitteena on edesauttaa
mahdollisimman terveiden sekä luonteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisen belgianpaimenkoirien
jalostamista ja kasvattamista.
Jalostustoimikunta on jalostuksen asiantuntijaelin sekä kasvattajien ohjaava yhteistyöelin yhdistyksessä.
Aikaisemmin erillisenä yksikkönä toiminut luonteenarviointitoimikunta on yhdistetty jalostustoimikuntaan
johtokunnan kokouksessa 09/2017. Lisäksi aikaisemmin erillisenä ollut tutkimustyöryhmä on yhdistetty
jalostustoimikuntaan johtokunnan kokouksessa 01/2022.
SBPKY ry:n yleiskokous päättää PEVISA-määräysten lisäykset ja muutokset Kennelliitolle sekä käsittelee ja
hyväksyy jalostuksen tavoiteohjelman tai sen muutokset ennen kuin ohjelma voidaan esittää Kennelliiton
jalostustieteellisen toimikunnan hyväksyttäväksi.
•
•

•
•

Jalostustoimikunnan työn on oltava puolueetonta ja yksinomaan rodun parhaaseen tähtäävää.
Jalostustoimikunta antaa tukea, kannustusta ja ohjausta eri tietokantojen löytämiseen sekä käyttämiseen.
Kasvattajan on kuitenkin tehtävä jalostukseen liittyvät valinnat itse, sillä kasvattajan tulee kantaa vastuu
valinnoistaan.
Jalostustoimikunta jakaa vain sellaista tietoa, joka voidaan todentaa eri tietokantojen avulla.
Jalostustoimikunnan jäsenet eivät tuo esille henkilökohtaisia mielipiteitään yksittäisistä koirista, linjoista tai
yhdistelmistä.

Jalostustoimikunnan muodostavat puheenjohtaja, sihteeri sekä 1–5 jäsentä.

2. Osapuolet ja niiden roolit
SBPKY ry:n johtokunta
• valitsee jalostustoimikunnan jäsenet ja sen puheenjohtajan, jolloin toimikunnan jäsenet valitsevat
keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin
• päättää talousarvion
• nimeää jalostustoimikunnan puheenjohtajan kahden vuoden välein
• esittää jalostuksen tavoiteohjelman määräyksiin liittyvät lisäykset ja muutokset SBPKY:n yleiskokoukselle
• vahvistaa jalostustoimikunnan toimintaohjeet
• valvoo jalostustoimikunnan toimintaa
SBPKY:n johtokunnan jalostusvastaava
• toimii yhteyshenkilönä johtokunnan ja jalostustoimikunnan välillä
Jalostustoimikunta
• seuraa rodun kehitystä ja jakaa rotutietoutta
• toimii puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi huomioiden koko käytettävissä oleva
koiramateriaali
• kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja
ulkomuotoseikoista
• noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta,
Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä
Kennelliiton yleistä jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostusstrategiaa
• pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin ja ohjaa sekä neuvoo uusia
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kasvattajia ja urosten omistajia
• järjestää jalostukseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta
käsitteleviä artikkeleita
• seuraa rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa rotujärjestölle ja jäsenistölle niiden mahdollisista
vaikutuksista rotuun
• kantaa päävastuun JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja sen seurannasta käsittelee ja
päättää viiveettä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vastaa näihin
kirjallisesti ja tarvittaessa perustelee kantansa
• seuraa viranomaisten sekä kennelkattojärjestöjen koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja tiedottaa niistä
• toimii yhteistyössä kasvattajien kanssa ja pyrkii toiminnallaan edistämään avoimuutta ja rehellistä
kommunikaatiota. Toimikunta voi halutessaan lähettää kyselyitä kasvattajille ja omistajille.
• tiedottaa toiminnastaan Belgianpaimenkoirat-lehden ja yhdistyksen somekanavien välityksellä
• huolehtii toimintansa taloudesta hyväksytyn talousarvion puitteissa ja johtokunnan antamien ohjeiden
mukaisesti
• toimittaa toimintakertomuksen, joka sisältää terveys- ja rekisteröintitilastot, johtokunnalle tammikuun
loppuun mennessä
• päättää JTO:n suosituksista
• toimii yhteistyössä näyttelytoimikunnan kanssa ulkomuototuomareiden koulutuksen osalta
Jalostustoimikunnan puheenjohtaja
• vastaa jalostustoimikunnan toiminnan suunnittelusta ja organisoinnista
• vastaa jalostustoimikunnan toiminnasta ja toiminnan laadusta
• allekirjoittaa SBPKY:n jalostustoimikunnan antamat lausunnot
Jalostustoimikunnan sihteeri
• vastaa jalostustoimikunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta
• ylläpitää jalostustoimikunnan arkistoa
• toimittaa jalostustoimikunnan pöytäkirjan johtokunnalle viimeistään kuukauden kuluttua kokouksesta
• on päätösvaltainen jalostustoimikunnan jäsen
• tiedottaa johtokuntaa jalostustoimikunnan puheenjohtajan allekirjoittamista lausunnoista samalla, kun ne
lähetetään asianomaisille

3. Jalostustoimikunnan jäsenen on
• oltava ryhmätyökykyinen, objektiivinen sekä puolueeton
• oltava motivoitunut kehittämään sekä päivittämään omaa tietouttaan perinnöllisyysopista
• tunnettava yhdistyksen jalostuksen tavoiteohjelma
• omata kokemusta belgianpaimenkoirarodusta
• omata diplomaattista asiankäsittelytaitoa
• toimittava avoimesti ja rehellisesti kaikkia kunnioittaen
Jalostustoimikunnan jäsenenä ei voi toimia henkilö, jonka henkilökohtainen toiminta on ristiriidassa Suomen
eläinsuojelulain ja/tai Suomen Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden kanssa.

4. Jalostustoimikunnan toiminnasta
•

•
•
•

Jalostustoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Etäkokoukset
luetaan myös virallisiksi jalostustoimikunnan kokouksiksi. Johtokunnan ja jalostustoimikunnan
yhteiskokous pyritään järjestämään vuosittain.
toimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin
toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla
jäsen on jäävi osallistumaan omaa koiraansa tai kasvattiaan koskevaan päätöksentekoon
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