
Brasilianterrieri – Fox Paulistinha ry:n jalostustoimikunnan ohjesääntö 

 

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa, 

kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia sekä seurata rodun kotimaan toimia rodun kehittämisessä. 

Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja 

muiden rodun harrastajien, kuten ulkomaisten rodun yhdistysten, välillä. Jalostustoimikunta vastaa 

rotumääritelmän muutosten avaamisesta kasvatuksen tueksi. Toimikunta vastaa tuomari koulutuksen 

vaatimusten täyttämisestä sekä koulutusmateriaalin ylläpidosta ja päivittämisestä Brasilian tavoitteiden 

mukaisesti. 

 

- Jalostustoimikunta on hallituksen alainen asiantuntijaelin, jonka toimialaan kuuluvat: rodun jalostuksellisen 

tulevaisuuden turvaaminen, koiranjalostus, rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) ja perinnöllisten 

vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat, rekisteröintipoikkeusluvat, terveystutkimukset sekä DNA-

tutkimukset. 

- Toimikunta seuraa rodun kehitystä sen kotimaassa ja tarkkailee kehitystä Suomessa sekä ulkomailla. 

Tekee hallitukselle niiden johdosta tarvittavia esityksiä ja jakaa jäsenille rotutietoutta. Toimikunta pitää 

yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin ja ohjaa ja neuvoo uusia kasvattajia. 

-Toimikunta kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja 

ulkomuotoseikoista. 

-Toimikunta toimii puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi, huomioiden koko käytettävissä olevan 

populaation. 

- Voi perustaa työryhmiä ja antaa niille erillisiä tehtäviä 

- Jalostustoimikunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. 

- Toimikunta voi tehdä tarvittavat päätökset ja antaa lausunnot Suomen Kennelliitto ry:n ja Brasilianterrieri - 

Fox Paulistinha ry:n hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti toimialaansa kuuluvissa asioissa, muun 

muassa: 

Luonneprofiilit eri koemuotoihin sekä JTO:n muutokset ja päivitykset 

 

Jalostustoimikunta valmistelee hallitukselle esitettäväksi vuosikokoukselle: 

- Jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) 

- Jalostustoimikunnan kuluneen kauden vuosikertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja menoarvion 

tulevalle kaudelle 

 

 Lisäksi toimikunnan tehtäviin kuuluu mm. 

- Rotukohtaisten jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) toteutumisen edistäminen ja seuranta 

- Toimialaansa kuuluvien asioiden tiedottaminen julkaisuissa, foorumilla ja kotisivuilla 

- Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen yhdistyksen päätapahtumiin (Open Show, vuosikokoukset ja muut 

jalostukseen/kasvatukseen ja terveyteen liittyvät tapahtumat) 

-Kerätä listaa MPS-testatuista koirista ympäri maailmaa ja julkaista lista yhdistyksen kotisivuilla ja foorumilla  

- Kansainvälinen yhteistyö tärkeimpien yhteistyömaiden kanssa 

- Ylläpitää uroslistaa 



- Laatia pentuvälityksen kriteerit ja huolehtia tarvittaessa myös pentuvälityksestä 

 

 

- Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan kokous on 

päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään puolet toimikunnan 

jäsenistä. 

- Hallituksen puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua toimikunnan kokoukseen. 

Toimikunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Toimikunta voi perustaa tilapäisiä työryhmiä 

valmistelemaan tiettyä tehtävää nimittämällä siihen jäsenet ja antamalla sille tehtävät ja noudatettavan 

aikataulun. Mikäli työryhmän toiminnasta aiheutuu kustannuksia yhdistykselle, on työryhmän perustaminen 

hyväksytettävä hallituksella. 

- Toimikunnan kokouksista laaditaan muistio. Muistio toimitetaan kokouksen jälkeen toimikunnan jäsenille ja 

sen tarkastavat kokouksessa läsnä olleet toimikunnan jäsenet (sähköpostitse).  

- Tarkastettu ja hyväksytty muistio toimitetaan tiedoksi hallitukselle ja tarvittaessa asianosaisille. 

- Toimikunnan jäsenille ja toimikunnan käyttämille asiantuntijoille korvataan toimikunnan toimintaan 

osallistumisesta aiheutuneet kustannukset noudattaen yhdistyksen yleisiä korvauskäytäntöjä.  

 

Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2019 


