Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 24.2.2013

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 yhteistyöelin yhdistyksessä.
Jalostustoimikunnan työn on oltava puolueetonta ja yksinomaan rodun parhaaseen tähtäävää.
Jalostustoimikunta jakaa tietoa ja antaa jalostusneuvontaa, mutta kasvattajan on tehtävä valinta ja otettava
vastuu. Koirakohtaisia tietoja annettaessa on tasapuolisesti selvitettävä sekä hyvät puolet että riskit ja virheet.
Jalostustoimikunnan muodostavat puheenjohtaja, sihteeri sekä 2-5 jäsentä.

2. Osapuolet ja niiden roolit
SBPKY ry:n yleiskokous
• valitsee johtokunnan ja sen puheenjohtajan
• käsittelee ja hyväksyy jalostuksen tavoiteohjelman tai sen muutokset ennen kuin ohjelma voidaan
esittää Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksyttäväksi
• esittää PEVISA -määräysten lisäykset ja muutokset Kennelliitolle
• päättää talousarvion
SBPKY ry:n johtokunta
• nimeää jalostustoimikunnan puheenjohtajan kahden vuoden välein
• nimeää toimikunnan jäsenet jalostustoimikunnan puheenjohtajan esityksestä kahden vuoden välein
• esittää jalostuksen tavoiteohjelman määräyksiin liittyvät lisäykset ja muutokset SBPKY:n
yleiskokoukselle
• vahvistaa jalostustoimikunnan toimintaohjeet
• vahvistaa pentuvälityksen 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
• pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin ja ohjaa ja neuvoo uusia
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
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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
vastaa jalostustarkastuksen säännöistä ja ohjeista
valvoo ja opastaa pentuvälittäjiä
tiedottaa toiminnastaan Belgianpaimenkoirat-lehden ja yhdistyksen keskustelupalstan välityksellä
huolehtii toimintansa taloudesta hyväksytyn talousarvion puitteissa ja johtokunnan antamien ohjeiden
mukaisesti
toimittaa toimintakertomuksen johtokunnalle tammikuun loppuun mennessä
toimittaa terveysja rekisteröintitilastot toimintakertomukseen tammikuun loppuun mennessä
päättää JTOn suosituksista
toimii yhteistyössä tutkimustyöryhmän kanssa
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
• tunnettava hyvin belgianpaimenkoirarotu
• pystyttävä käytännössä osoittamaan, että tuntee rodun
• oltava riittävän perehtynyt perinnöllisyysoppiin
• tunnettava yhdistyksen jalostuksen tavoiteohjelma
• omata diplomaattista asiankäsittelytaitoa
• oltava ryhmätyökykyinen
• oltava objektiivinen
• oltava koulutettu tehtäväänsä
• toimittava esimerkillisesti siten, että ansaitsee jäsenten luottamuksen

4. Jalostustoimikunnan toiminnasta
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kokoontuu jalostustoimikunnan puheenjohtajan kutsusta vähintään kuusi kertaa vuodessa.
Sähköpostikokoukset luetaan myös virallisiksi jalostustoimikunnan kokouksiksi. Johtokunnan ja
jalostustoimikunnan yhteiskokous pyritään järjestämään vuosittain.
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
toimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla
jäsen on jäävi osallistumaan omaa koiraansa tai kasvattiaan koskevaan päätöksentekoon.

5. Jalostuksen tavoiteohjelman tärkeysjärjestys
1. Terveys
2. Luonne ja käyttöominaisuudet
3. Ulkomuoto

