PYHÄ BIRMAN KISSA RY

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pyhä birma -kissojen arvostamisen ja paremman
ymmärtämyksen hyväksi, kehittää pyhä birma –harrastajien yhteistyötä, ohjata
rodunjalostustoimintaa ja selvittää kissojen kasvatus- ja hoitokysymyksiä. Tähän tarkoitukseen
pyritään Pyhä Birma -lehden, internetissä olevien yhdistyksen kotisivujen, rotupöydän,
pentuvälityksen, esittelynäyttelyiden ja jäsentapahtumien avulla sekä yhdistyksen hallituksen,
toimihenkilöiden ja jäsenistön aktiivisella toiminnalla.
Tiedotus ja julkaisutoiminta
Yhdistys ylläpitää kotisivuja osoitteessa www.birma.fi. Kotisivujen uudistaminen aloitetaan v.
2016 aikana. Sivuilla jaetaan tietoa mm. rotua, sen kasvatusta ja terveyttä koskevista
kysymyksistä. Kasvattaja voi maksua vastaan saada pentu-, ja kasvattajailmoituksen yhdistyksen
kotisivulle.
Siitosuros- ja juniorikollilistaa julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla, jonne uroksen saa
ilmoittaa maksutta.
Sivuilla jaetaan tietoa yhdistyksen toiminnasta ja muista rotukissaharrastukseen
liittyvistä tapahtumista.
Jäsenistölle, tuomareille ja eläinlääkäriasemille jaettava Pyhä birma –lehti ilmestyy v. 2016
neljä kertaa.
Ajankohtaisviestintää hoidetaan kotisivujen ja jäsenlehden lisäksi jäsenistön sähköpostilistan
ja birmafoorumin (http://birma.munpalsta.net) välityksellä. Birmafoorumi toimii myös jäsenten
keskusteluareenana ja siellä ovat saatavilla yhdistyksen asiakirjat ja lomakkeet.
Rodun terveyden edistäminen ja rodunjalostustoiminta
Yhdistyksen jäsenistä koostuva terveystyöryhmä kerää tietoja rodun terveydestä, ohjaa
kasvattajia ja yhdistyksen jäseniä terveysasioissa, sekä ylläpitää julkista terveysrekisteriä.
Terveystyöryhmä pitää yhdistyksen jalostustestaussuositukset ajan tasalla. Birmojen
terveystutkimusten sekä ruumiinavausten teettämistä tuetaan hallituksen määrittelemin ehdoin.
Lisäksi terveystyöryhmä julkaisee ajankohtaisia terveysaiheisia tiedotteita jäsenlehdessä ja on
mukana järjestämässä yhdistyksen terveysaiheisia tapahtumia. Terveystyöryhmä päivittää
kasvatuksen tavoiteohjelmaa ja jakaa siitä tietoa.
Rotutietoisuuden lisääminen
Kotisivujen ja jäsenlehden lisäksi pyhä birma –rodun tuntemusta lisätään osallistumalla
erilaisiin tapahtumiin. Vuonna 2016 osallistutaan mahdollisuuden mukaan
PetExpo-lemmikkieläintapahtumaan Helsingissä. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan
aktiivisesti erilaisiin kissarotuja esitteleviin tapahtumiin.
Yhdistyksen rotuneuvojat vastaavat rotua koskeviin kysymyksiin.
Mahdollisimman moneen kissanäyttelyyn pyritään viemään myyntipöytä. Pyritään kehittämään
myyntipöytää niin, että se toimisi infopisteenä rotua koskevissa asioissa sekä jäsenhankinnassa.
Syksyllä pyritään järjestämään esittelynäyttely.
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Jäsentapahtumat
Kevätkokouksen yhteydessä pyritään järjestämään rotukissaharrastukseen liittyvä luento tai
muuta ohjelmaa. Pyritään järjestämään birmojen Breed BIS yhteistyössä rotukissayhdistyksen
kanssa.
Keväällä järjestetään kasvattajaseminaari. Syksyllä pyritään järjestämään jäsentapahtuma
sääntömääräisen syyskokouksen lisäksi.
Tapahtumien aihepiiri valitaan jäsenistön toiveita kuunnellen.

Näyttelyharrastuksen tukeminen
Kaikille yhdistyksen jäsenten valmistuneille birmoille jaetaan pokaali. Luokissa 11 tai 12
ensimmäistä kertaa näyttelyssä esiintyvät birmat saavat penturuusukkeen omistajan
jäsenyydestä riippumatta.
Yhdistys järjestää kilpailun näyttelyihin osallistuneille birmoille ja palkitsee vuoden 2015
näyttelyissä parhaiten menestyneet jäsenten pyhä birma -kissat yhdistyksen syyskokouksen
2014 hyväksymien palkitsemisperusteiden mukaisesti.

Muu toiminta
Yhdistys pyrkii viemään birmapöydän mahdollisimman moneen näyttelyyn. Birmapuodin
nettimyyntiä kehitetään edelleen. Kalenteri pyritään painamaan vuodelle 2017.

Yhteistyö
Yhdistyksellä on yhteistyösopimus Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistys pyrkii lisäämään
yhteistyötä muiden rotuyhdistysten kanssa esim. jäsentapahtumien järjestämisessä. Syksyn
jäsentapahtuma pyritään pitämään yhdessä toisen rotuyhdistyksen kanssa.

