
 

JÄSENTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 

 
Jäsensihteeri ylläpitää SBY:n jäsenrekisteriä ja ottaa vastaan jäsenhakemukset uusilta jäseniltä sekä 
osoitteenmuutokset jäseniltä. Jäsensihteeri kirjaa uudet jäsenet SBY:n hallituksen kokouksiin ja jäseneksi 
hyväksymisen jälkeen lähettää uusille jäsenille tervetulokirjeet ja jäsenmaksulaskut. 
 
Jäsenrekisterin ylläpidon ja päivittämisen sekä jäsenmaksulappujen lähettämisen lisäksi jäsensihteeri 
toimittaa osoitelistat Bokseri-lehden painotalolle, josta lehdet lähtevät jäsenistölle sekä toimitaa Bokseri-
käyttöoppaat niitä tilanneille. 
 
Jäsensihteeri toimittaa myös alaosastojen sihteereille kunkin alaosaston jäsenlistauksen. 

 

Jalostustoimikunnan vuoden 2019 toimintasuunnitelma 
Jalostustoimikunta: 

• pitää yllä tietoutta bokserin terveyttä koskevista tutkimuksista ja tiedottaa niistä jäsenille 

• tilastoi vuosittain boksereiden tehollista populaatiokokoa, jalostukseen käytettyjen koirien ikiä ja 
käyttöasteita sekä puuttuu huonoon suuntaan meneviin trendeihin 

• järjestää terveystutkimusmahdollisuuksia jäsenilleen ja tilastoi tietoa vuosittain 

• järjestää kyselyitä jäsenistölle tiedon keruuta varten 

• järjestää koulutusta sekä kasvattajille että jäsenistölle 

• järjestää vuosittain vähintään yhden ZTP-testin 

• jatkaa kansainvälistä yhteistyötä  

• tuottaa vuosittaisen katsauksen julkaisutoimikunnalle 

• valitsee Vuoden Kasvattajan 

• ylläpitää ja päivittää ulkomuototuomarikoulutuksessa käytettävää opetusmateriaalia sekä järjestää 
vuosittain arvosteluoikeuksiaan laajentaville tuomareille erikoiskoulutusta ja koearvostelutilaisuuden.   

• käsittelee kennelnimianomukset 

• käsittelee kasvattajien poikkeuslupa-anomukset ja tehdä niihin lausunnot 

 

Julkaisun toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
Bokserilehti vuodelle 2019 

1/2019 ilmestyy printtilehtenä 

2/2019 ilmestyy digilehtenä 

3/2019 ilmestyy digilehtenä 

4/2019 ilmestyy printtilehtenä 

  



KOE- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
Vuonna 2019 koe- ja koulutustoimikunnan päätavoitteena on kesäleirin järjestäminen sekä 

alaosastojen tukeminen ja auttaminen jokavuotisten mestaruuskilpailujen järjestämisessä. Leirien ja 

tapahtumien järjestämisessä pyritään tarjoamaan tasapuolisesti koulutusta niin aloitteleville kuin 

edistyneemmillekin ohjaajille. 

Tavoitteena on myös lähettää joukkueet ATIBOX IPO MM ja ATIBOX FH 

MM –kilpailuihin sekä järjestää erilaisia tapahtumia joukkueiden tukemiseksi. Lisäksi pyritään saamaan 

joukkueet ABCD ja Who Bites the Best –otteluihin sekä pyritään kannustamaan ja tukemaan kilpailijoita, 

jotka tavoittelevat osallistumista PK SM-kilpailuihin. 

Jatketaan maalimies- ja koulutusohjaajakoulutusta sekä pyritään kehittämään ja ylläpitämään koulutuksia 

jatkuvasti siten, että ne palvelisivat paremmin jäsenistöä ja koulutukseen osallistuvia oppilaita. Pyritään 

järjestämään koulutusleirejä maalimiesoppilaille, koulutusohjaajaoppilaille sekä alaosastojen kouluttajille. 

Mika Viikari(Tampereen alaosasto) aloittaa uutena maalimiesoppilaana. 

Alla mainittuna vuoden 2019 tulevia tapahtumia. Tapahtumien ajankohdat ovat mainittu niiltä osin kuin ne 

ovat tiedossa: 

Huhtikuu: 

Toukokuu: 

Kesäkuu: 

 Who Bites the Best -rotuottelu, Kirkkonummi 

Heinäkuu: 

6.-11.7.2019 kesäleiri, pitkäjärvenvapaajan keskus, kokemäki 

Elokuu: 

Syys-lokakuu: 

FH-mestaruuskilpailut 4-6.10 ? 

Loka-marraskuu: 

Atibox FH MM, tapahtuma-ajankohtaa ja järjestäjää ei ole ilmoitettu Atibox:n toimesta 

Näyttelytoimikunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019  
Järjestää SBY: n erikoisnäyttelyn Jyväskylässä 9.6.2019 yhdessä Keski-Suomen alaosaston kanssa. 

Tuomareina Elena Denisova Valko-Venäjältä ja Vesna Curcic Serbiasta. 

Järjestää Klubsieger näyttelyn elokuussa Turun alaosaston kanssa Turun seudulla.  

Järjestää vuoden 2019 Puppy Veteran näyttelyn syksyllä. 



Anoo Suomen Kennelliitolta päivänmäärän SBYn vuoden 2021  erikoisnäyttelylle ja sopii näyttelypaikasta 

vuonna 2021 vetovastuussa olevan alaosaston kanssa. Valitsee ja kutsuu mahdollisuuksien mukaan 

näyttelyn tuomarit. 

ALAOSASTOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT 

TOIMINTASUUNNITELMA SBY ITÄ-SUOMI  2019 

 

Tammikuu     vuosikokous 

Helmikuu       hallivuorot Kuopio 

Maaliskuu     luento PK- lajien sääntömuutokset 

Huhtikuu         

Toukokuu      AD-koe Joensuu 

Kesäkuu         jälkiviikonloppu  

Heinäkuu       SBY:kesäleiri  

Elokuu            harrastuslajiin tutustuminen 

Syyskuu            

Lokakuu          

Marraskuu 

Joulukuu         pikkujoulut 

SBY Keski-Suomen alaosaston toimintasuunnitelma 2019 

SBY Keski-Suomen alaosaston päätavoitteena on jatkaa vireää alaosaston toimintaa ja saada 

mukaan uusia rodun harrastajia. 

 

Näyttelytoiminta 

Alaosasto järjestää Suomen Bokseriyhdistyksen Erikoisnäyttelyn kesällä 2019. 

Alaosaston tavoitteena on jatkaa näyttelykoulutuksia muutaman kerran vuodessa sekä jatkaa 

Match Show:den järjestämistä 1-3 kertaa vuoden 2019 aikana. 

 

Koe- ja koulutustoiminta 

Koe- ja koulutustoiminnan päätavoitteena on jatkaa säännöllisiä tottelevaisuuskoulutuksia vuoden 



2019 aikana. Tavoitteena on myös saada aktiivisia koirakoita osallistumaan koulutuksiin ja 

kokeisiin. Koulutuksia pyritään järjestämään jäsenistön toiveiden mukaisesti. 

 

Tiedottaminen 

Tiedottaminen tapahtuu bokserilehden, alaosaston internetsivujen sekä alaosaston 

Facebook-ryhmän kautta. 

 

Muu toiminta 

Alaosaston pyrkimyksenä on järjestää muuta erilaista toimintaa, joka palvelee jäsenistöä. 

 

Tampereen alaosasto TOIMINTASUUNNITELMA 2019 

 

Tammikuu Vuosikokous 30.1.2019 

Helmikuu  - 

Maaliskuu Maalimies leikittää koiraasi -päivä                                  

Huhtikuu  

Toukokuu PK-tottispäivä                  

Kesäkuu Jälkipäivä 

Heinäkuu   

Elokuu 

Syyskuu Bokserien FH-mestaruuskisat 

Lokakuu  - 

Marraskuu  - 

Joulukuu  - 

Turun alaosasto Kooste toimikuntien ehdotuksista 

Pääyhdistyksen tapahtumat kursivoidulla 



 

 

TAMMIKUU:  Vuosikokous ja kauden avajaiset 26.1.2018 

 

HUHTI-KESÄKUU: Kuuden kerran kurssit Vätin kentällä: 

  STARTTI-kurssi aloittelijoille 

  KUNTO-kurssi kokeenkynnyksellä oleville koirakoille 

  Peltojälkikurssi, vetäjänä Laura Mäiseli 

  Hakukurssi aloittelijoille, vetäjänä Taina Saarinen 

 

TOUKOKUU:  Tottis-viikonloppu, kouluttajana Hanna Hurmerinta 

  Etsintäkoe 

     

KESÄKUU:  Kevätkauden päättäjäiset 13.6., maalimies leikittää- tapahtuma 

  Hakukoe 

 

ELO-LOKAKUU:  Viikoittaiset tottelevaisuuskoulutustreenit Vätin kentällä 

  Pentukurssi 

  Match Show 

    

LOKA-MARRASKUU: FH-koe 

  Kohdetyöskentelykurssi hallissa 

 

MUUTA:  Klubsieger/ZTP järjestämisvuoro, ajankohta avoin  

      

 


