Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. Yleistä
Vuosi 2019 on yhdistyksen 48. toimintavuosi. Koulutus-, kilpailu- ja leiritoiminta järjestetään
paikallisosastojen ja toimikuntien kautta.
Osallistutaan Suomen Kennelliiton valtuustotoimintaan, Suomen Palveluskoiraliiton yleiskokouksiin
sekä Fédération Mondial du Berger Belgen (FMBB) kokouksiin.

2. Hallinto
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään maaliskuussa, jossa palkitaan vuonna 2018 ansioituneita koiria.
Yhdistyksen syyskokous järjestetään marraskuussa.
Järjestetään johtokunnan ja jalostustoimikunnan yhteinen kokous kerran vuodessa.
Järjestetään johtokunnan, toimikuntien ja paikallisosastojen sekä alueryhmittymien yhteinen toiminnan
suunnittelukokous syksyllä.
Järjestetään noin yksitoista johtokunnan kokousta, joista osa järjestetään sähköisinä.

3. Jalostus ja kasvatus
Jalostustoimikunta valvoo ja ohjaa belgianpaimenkoirien jalostustyötä Suomessa. Sen tavoitteena on
edesauttaa mahdollisimman terveiden sekä luonteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten
belgianpaimenkoirien jalostamista ja kasvattamista.
Pidetään jalostustoimikunnan kokouksia säännöllisesti (4-6 kpl/vuosi) ja lisäksi tarvittaessa. Kaikki
kokoukset pyritään järjestämään sähköisinä.
Pyritään järjestämään sähköisiä luento/Belgipäiviä (webinaareja).
Järjestetään SKL luonnetesti 25-26.5.2019 Tampereen seudulla.
Pyritään auttamaan jalostukseen liittyvien artikkeleiden julkaisussa Belgianpaimenkoirat-lehdessä.
Viimeistellään JTO:n uudistus ja toimitetaan materiaali SKL:oon toukokuun aikana.
Jatketaan tietojen keräämistä terveyskyselyjen avulla, tiedot julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.
Järjestetään kaksi terveyskyselyä: Kivesvika ja Selkämuutosten aiheuttamat oireet.
Kartoitetaan lonkkaindeksien käyttöönoton edellytyksiä.
PEVISA-tilastot sekä jalostuksen tavoiteohjelmien tavoitteiden seuranta julkaistaan
Belgianpaimenkoirat-lehdessä.
JTO uudistamisen suunnittelu seuraavaa päivitystä ajatellen.

4. Tutkimus
Avustetaan Hannes Lohen ryhmää aineiston keräämisessä käyttäytymisprofiileja varten. Epilepsia-,
harmaakaihi- ja kivesvikatutkimukset jatkuvat. Belgianpaimenkoirien mahalaukun syövän

tutkimusprojektin avustaminen tiedottamalla jatkuu.

5. Tiedotus- ja julkaisutoiminta
Julkaistaan Belgianpaimenkoirat-lehti kuutena numerona.
Julkaistaan rekisteröinnit, tutkimus- ja luonnetestitulokset sekä näyttely- ja koetulokset yhdistyksen
kotisivuilla.
Kehitetään ja ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja.
Johtokunta tiedottaa jäsenistöä jokaisessa Belgianpaimenkoirat-lehdessä sekä vähintään kerran
kuussa yhdistyksen Facebook-sivuilla ja kotisivuilla.
Toimikunnat ja toimihenkilöt raportoivat vähintään kuukausittain johtokunnalle.

6. Näyttelytoimikunta
Näyttelytoimikunta vastaa erikoisnäyttelyiden järjestelyistä yhdessä paikallisen organisaation kanssa
sekä vastaa SBPKYn rotujärjestövelvoitteiden toteuttamisesta Suomen Kennelliiton
ulkomuototuomarikoulutuksessa.
Järjestetään belgianpaimenkoirien erikoisnäyttely Salon seudulla 8.6.2019.
Järjestetään ulkomuototuomarien erikoiskoulutus, arvostelu- ja näyttökoe tarpeen mukaan.

7. Koe-, kilpailu- ja koulutustoiminta
Agility-toimikunta
Agility-toimikunta pyrkii edistämään agilityn harrastamista belgianpaimenkoirilla Suomessa.
Agility-toimikunta on agility-harrastajien yhteistyöelin. Se jakaa tietoa ja opastaa rodun harrastajia
sekä jäsenistöä agilityyn liittyvissä asioissa.
Lähetetään joukkue FMBB-kisoihin.
Kootaan joukkue agilityn SM-kisoihin.
Järjestetään RM-kilpailut syksyllä.
Toimikunta tekee johtokunnalle ehdotuksen yhdistyksen agility-edustusjoukkueista.
Tekee johtokunnalle ehdotuksen FMBB-agilityjoukkueen joukkueenjohtajasta
Tekee yhteistyötä FMBB-aglityjoukkueen varainhankinnan osalta
Kansainvälisten palveluskoiralajien toimikunta
Kansainvälisten lajien toimikunta pyrkii edistämään IPO:n, Mondioringin ja FH:n harrastamista
belgianpaimenkoirilla Suomessa. Kansainvälinen toimikunta on kansainvälisen kilpailutoiminnan ja
lajien harrastajien yhteistyöelin. Kansainvälinen toimikunta jakaa tietoa ja opastaa rodun harrastajia
sekä jäsenistöä IPO:n, mondioringin ja FH:n osalta.
Toimikunta pyrkii hankkimaan järjestäjät rotumestaruuskilpailuille seuraavien lajien osalta:
- IPO
- Mondioring
- FH/IPO-FH
sekä avustamaan niiden järjestelyissä.
Osallistutaan FMBB:n MM-kilpailuihin IPO:ssa ja Mondioringissä.
Toimikunta tekee johtokunnalle esityksen yhdistyksen IPO- ja Mondioring-edustusjoukkueista.
Toimikunta tekee johtokunnalle ehdotukset FMBB- joukkueenjohtajista IPO:n ja Mondioringin osalta.
Toimikunta koordinoi yhdistyksen IPO:n ja Mondioringin FMBB-joukkueiden varainhankintaa.
Kansallisten lajien toimikunta
Kansallisten lajien toimikunta pyrkii edistämään kansallisten lajien sekä vesipelastuksen harrastamista
belgianpaimenkoirilla Suomessa. Se on kansallisten lajien ja vesipelastuksen harrastajien
yhteistyöelin. Kansallisten lajien toimikunta jakaa tietoa ja opastaa rodun harrastajia sekä jäsenistöä
kansallisiin lajeihin ja vesipelastukseen liittyvissä asioissa.
Toimikunta etsii järjestäjät rotumestaruuskilpailuille seuraavissa lajeissa:
- valjakkohiihto: Oulussa 10.2.2019

- pk-rotumestaruuskilpailut: Impivaaran Hallit ry, 24.-26.5.2019 Nurmijärvi
- vesipelastuskoe: 4.08.2019
Järjestetään pk-leiri. Lajeina haku ja jälki.
Paimennustoimikunta
Paimennustoimikunta pyrkii edistämään paimennusharrastusta belgianpaimenkoirilla Suomessa ja
lisäämään tietoisuutta lajista.
Järjestetään paimennuksen rotumestaruuskoe 1.6. sekä kaikkien luokkien paimennuskoe 2.6.2019.
Järjestetään yksi tai kaksi paimennuksen tutustumispäivää.
Paimennustoimikunnan sisäinen tiedotus hoidetaan pääasiassa Facebook ryhmän kautta.
Toko-toimikunta
Toko-toimikunta pyrkii edistämään tokon harrastamista belgianpaimenkoirilla Suomessa.
Toko-toimikunta on toko-harrastajien yhteistyöelin, se jakaa tietoa ja opastaa rodun harrastajia sekä
jäsenistöä tokoon liittyvissä asioissa.
Pyritään nimeämään SBPKY:n joukkue tottelevaisuuskokeen Suomenmestaruuskilpailuihin.
Järjestetään tottelevaisuuskokeen rotumestaruuskilpailut.
Tekee johtokunnalle ehdotuksen toko-joukkueen osalta FMBB:n MM-kilpailuihin.
Tekee johtokunnalle ehdotuksen FMBB-tokojoukkueen joukkueenjohtajasta.
Koordinoi FMBB-tokojoukkueen varainhankintaa.
Toimikunta tekee johtokunnalle esitykset yhdistyksen toko-edustusjoukkueista.
Jatketaan toko-renkaan toimintaa.

Rally-toko-toimikunta
Järjestetään erilliset koulutuspäivät Etelä- ja Pohjois-Suomeen, kouluttajina toimivat toimikunnan
jäsenet.
Perustetaan rally-toko -valmennusrengas jonka tarkoitus on valmistautua SM-kilpailuihin sekä
mahdollisiin kansainvälisiin kilpailuihin.
Kootaan edustusjoukkue SM-kisoihin 2019.
Järjestetään rally-tokon rotumestaruuskilpailut 6.4.2019 Ylöjärvellä

8. Paikallisosastot
Etelä-Karjalan Belgit, Keski-Suomen Belgianpaimenkoirat, Pohjoisen Belgit ja Susirajan Belgit
toimivat SBPKY:n rekisteröimättömänä paikallisosastona. Paikallisosaston tarkoituksena on herättää
ja ylläpitää belgianpaimenkoiraharrastusta toiminta-alueellaan sekä edistää ja tukea sitä. Varsinaiset
kokoukset järjestetään tammikuussa ja syyskuussa.
Etelä-Karjalan Belgit
Koulutukset:
Järjestetään tottelevaisuuskoulutuksia tarpeen mukaan.
Järjestetään maastokoulutuksia ja teemapäiviä tarpeen mukaan.
Järjestetään näyttelykoulutuksia tarpeen mukaan.
Järjestetään tarvittavia kursseja (esim. pentukurssi, BH-kokeeseen valmentava kurssi yms.)
Järjestetään jäsenille kenttävuoro tai muu mahdollisuus omatoimiseen harjoitteluun.
Kurssit ja seminaarit:
Pyritään osallistumaan koulutusohjaajakurssille kahden henkilön vahvuudella
Muu toiminta:
Match-show

Speed Race
Käyttäytymiskoe tai muu tapahtuma
Pikkujoulut
Keski-Suomen Belgianpaimenkoirat
Paikallisosaston tavoitteet
- Toimia yhdistävänä tekijänä alueen belgianpaimenkoiraharrastajille
- Järjestää koulutuspäiviä jäsenistölleen
- Aktivoida jäsenistöään harrastamaan
- Pyrkiä laajempaan yhteistyöhön seudun muiden yhdistysten kanssa ja siten tehostaa toimintaa
Varojenkeruu
- Match show 15.5.2019.
- Leikityspäivä hallivuorolla. Vastuuhenkilöt Elina Will ja Vesa Sepponen. Valitaan päivämäärä
saaduista hallivuoropäivistä.
Koulutukset
- Hallivuoromahdollisuuden tarjoaminen jäsenistön käyttöön kausiksi 2018-2019 ja 2019-2020,
joka toinen lauantai. Anna Koskiaho hoitaa järjestelyt Laukan kanssa.
- Peltojälkikoulutus keväällä. Vastuuhenkilöt Anna Koskiaho ja Elina WiIl.
Muuta
- Koulutuksia jäsenistön toiveiden ja aktiivisuuden mukaan..
Sääntömääräiset kokoukset
- Kaksi varsinaista kokousta; kevätkokous (29.1.2019) ja syyskokous. Ylimääräisiä kokouksia
pidetään tarvittaessa.
Tiedottaminen
- Pääasiallinen tiedostuskanava jäsenille sähköpostilla lähetettävät tiedotteet
- Toissijaisia tiedotuskanavia, alaosaston www-sivut
https://sites.google.com/site/keskisuomenbelgianpaimenkoirat/ ja alaosaston Facebook-ryhmä
Pohjoisen Belgit
Järjestetään yhteiset hallitreenit tammi-huhtikuussa.
Järjestetään Agikurssi ja Tokokurssi Toukokuussa.
Järjestetään epävirallinen jälkikoe kesäkuussa.
Järjestetään belgipäivät heinäkuussa.
Susirajan Belgit
Susirajan Belgien vuosikokous pidetään tammikuussa 2019 ja syyskokous
syyskuussa 2019.
Osallistumme aktiivisesti emoyhdistyksemme järjestämiin tilaisuuksiin ja
pyrimme myös muilla tavoin aktivoimaan jäsenistöämme.
Tiedotamme tapahtumistamme nettisivuilla, jäsenkirjeissä, Belgianpaimenkoirat – lehdessä sekä Facebook-sivulla.

9. Talous ja varainhankinta

Valtaosa yhdistyksen tuloista kerätään jäsenmaksuina. Jäsenmäärä pyritään säilyttämään samana
(noin 1300 varsinaista jäsentä).
Haetaan yhdistykselle uusia yhteistyökumppaneita.
Myydään mainostilaa yhdistyksen kotisivuille.

10. Tapahtumakalenteri
10.2.2019
6.4.2019
8.5-12.5.2019
24.-26.5.2019
1.6.2019
2.6.2019
8.6.2019
24.8.2019

Valjakkohiihdon rotumestaruuskilpailut, Oulu
Rally-Toko RM, Ylöjärvi
Belgianpaimenkoirien MM-kilpailut (FMBB MM) sekä FMBB:n erikoisnäyttely,Tsekki
Kansallisten lajien RM, Nurmijärvi
Paimennuksen RM, Somero
Paimennuskoe, kaikki luokat, Somero
Erikoisnäyttely, Salon seutu
Vesipelastuksen RM, Masku

