
BICHON FRISE RY TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

1 Vuosi 2022 on yhdistyksen 42. toimintavuosi. 

 Bichon Frisé ry:n vuoden 2022 toiminnan suunnittelun on tehnyt hallitus ja budjetoinnin rahastonhoitaja.  

Bichon Frisé ry toimii Suomessa rodun harrastajien yhdyssiteenä. Rotujärjestön tärkeimpänä tehtävänä on 

bichon frisén rodunjalostus. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien jalostusta ja 

kasvatusta sekä bichon frisé rodun tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla 

julkaisutoimintaa ja valistustyötä muun muassa yhdistyksen pentuvälityksen kautta sekä järjestämällä 

keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia. 

 Yhdistys pyrkii saamaan jäseniksi mahdollisimman paljon bichon frisén omistajia. Lisäksi yhdistys huolehtii 

rodun ulkomuototuomareiden erikoiskoulutuksesta sekä osallistuu ulkomuototuomareiden 

täydennyskoulutuksiin. 

Vuoden 2022 erikoisnäyttely on tarkoitus pitää Helsingissä 14.8.2022. 

Myös vuosien 2023 ja 2024 erikoisnäyttelyiden valmisteluja jatketaan.  

Yhdistys edustaa ja valvoo bichon frisé -rodun etua Suomen Kennelliitossa, ja tämän lisäksi tekee 

yhteistyötä toisten koirayhdistysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  

2 VARAINHANKINTA 

 Varainhankinta muodostuu pääasiassa jäsenmaksuista. Yhdistys tarvitsee varoja toimintansa 

harjoittamiseen ja lehden tekokustannuksiin, erikoisnäyttelyn järjestämiseen sekä muiden tapahtumien 

järjestämiseen. Yhdistyksen jäsenlehteen myydään mainostilaa kasvattajille ja yrityksille.  

3 JALOSTUS  

Bichon Frisé ry:n jalostustoimikunta toimii vuorovaikutteisessa yhteistyössä rodun kasvattajien ja Suomen 

Kennelliiton kanssa kehittääkseen bichon frisé -rodun jalostusta. Jalostustoimikunta toimittaa kasvattajille 

ja muille kiinnostuneille tahoille tietoa rodusta, rodun tilasta Suomessa ja maailmalla. Jalostustoimikunta 

vastaa jalostustiedusteluihin ja on tarvittaessa valmis suosittelemaan ominaisuuksia, joita yhdistelmää 

miettiessä kannattaa painottaa.  

Jalostustoimikunta järjestää tarpeen ja tilanteen salliessa jalostustarkastuksia vuodelle 2022. 

Jalostustoimikunta toimittaa jalostustarkastettujen koirien jalostustarkastuslausunnot yhdistyksen 

kotisivuille kysyen kuitenkin koiranomistajan suostumuksen.  

Jalostustoimikunta seuraa edelleen PEVISA -ohjelman vaikutusta rotuun. Rodun jalostuksellinen 

tavoiteohjelma (JTO) on voimassa 2020-2024.  

Hallituksen suostumuksella järjestetään syys- ja jalostuspäivät syksyllä, mikäli osallistujia on tarpeeksi. 

Tämän lisäksi järjestetään hallituksen suostumuksella ja mahdollisuuksien mukaan joukkosilmätarkastuksia 

ja jalostustarkastuksia, mikäli osallistujia on tarpeeksi. 

4 ULKOMUOTOTUOMARIKOULUTUS  

Jalostustoimikunta järjestää ulkomuototuomarikoulutusta ja kollegioita 1-2 vuoden 2022 aikana. 

Jalostustoimikunta pyrkii myös tarpeen mukaan päivittämään bichon frisé -koulutusmateriaalia. 
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5 JULKAISUT JA TIEDOTUS  

Yhdistyksen virallinen tiedotuskanava on Bichon Frisé – lehti, jota julkaistaan neljä kertaa vuodessa. 

Yhdistyksen tiedotuksia tullaan jatkossakin julkaisemaan yhdistyksen nettisivuilla. Yhdistys jatkaa facebook 

-sivustonsa ylläpitämistä.  

6 MUU TOIMINTA   

Hallituksen suostumuksella järjestetään trimmauskursseja, alueellista toimintaa, kuten matchshow’ta sekä 

ulkoilu- ja teemapäiviä, mikäli osallistujia on tarpeeksi. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan 

rotuständillä koiramessuille sekä haetaan positiivista näkyvyyttä somessa yhdistyksen jäsenille suunnatulla 

facebook sivulla.  


