
Suomen Bassetkerho ry:n sääntömääräinen syyskokous 29.11.2014 klo 14.00 Tampere, Sokos 
hotel Ilves.
Läsnä:  Simopekka Mäkinen
 Sari Karlsson
 Jyrki Karlsson
 Antti Nuutero
 Jaana Repo 
 Seija Helenius
 Sari Romi
 Tiina Laukkanen, Suomen Vihikoirayhdistys ry

1.  Tarkastetaan valtakirjat
 Valtakirjoja oli kaksi kappaletta

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
kaksi äänteenlaskijaa

 Puheenjohtajaksi valittiin Jaana Repo, sihteeriksi Sari Romi, pöytäkirjantarkastajaksi 
valittiin Simopekka Mäkinen ja Tiina Laukkanen jotka toimivat tarvittaessa myös ään-
tenlaskijoina.

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi (seur.kerran 2015)
 Ei käsitelty

5.  Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 Erovuorossa on Sari Karlsson, Maria Aaltovirta, Tuila-Riitta Heino ja Päivi Mäkinen
 Hallitukseen valittiin Sari Karlsson, Maria Aaltovirta, Pasi Mattila sekä Tiina Nuutero

6.  Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa sekä heille varamiehet
 Vuodeksi 2015 valittiin Timo Nurmiluoto ja varalle Jyrki Karlsson

7.  Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
 Päätettiin pitää jäsenmaksu ennallaan 25 €, perheenjäsen sekä pentuejäsen 12,50 €

Syyskokouksen pöytäkirja 2014



8.  Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja 
menoarvio

 Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

9. Käsitellään jäsenten syyskokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää 
hallitukselle vähintään kuukautta ennen syyskokousta

 Kirjallisia esityksiä ei ollut

10. Käsitellään hallituksen esittämät asiat
 Hallituksen esittämiä asioita ei ollut

11.  Käsitellään asiat, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat yhdistys-
kokoukselle.

 Rotujärjestön yleiskokouksen käsiteltäväksi Vihikoirayhdistyksen hallituksen hyväksytty 
esitys SKL valionarvosääntöjen muuttamisesta vihikoirien osalta siten, että lisättäisiin 
muotovalion arvoon vaatimus koetuloksesta.

 - Hyväksyttiin yksimielisesti

Kokous päättyi klo 14.50

Jaana Repo   Sari Romi
Puheenjohtaja   sihteeri

Simopekka Mäkinen  Tiina Laukkanen
Pöytäkirjantarkastaja  Pöytäkirjantarkastaja



Suomen Bassetkerho–Finlands Bassetklubb ry jatkaa toimintaansa vuonna 2014 rotujärjestönä, 
toimien Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubb ry:n jäsenenä sen määrittelemän rotujärjes-
tön ohjesäännön puitteissa. 

1.  Yleinen toiminta 
 Rotujärjestö toimii edustamiensa rotujen harrastajien yhdyssiteenä, edustaa näitä rotuja 

Suomen kennelorganisaatiossa, pitää yllä suhteita näiden rotujen kotimaisiin järjestöihin 
sekä pyrkii edesauttamaan näiden rotujen harrastusta ja jalostustoimintaa. 

2.  Jäsenistö 
 Yhdistys jatkaa vuonna 2015 systemaattista jäsenhankintaa edustamiensa rotujen uusien 

omistajien piirissä. 

3.  Sääntömääräiset kokoukset 
 Yhdistys kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin keväällä vuosikokoukseen ja syksyllä 

syyskokoukseen, minkä lisäksi tarvittaessa järjestetään muita kokouksia ja neuvotte-
lutilaisuuksia. Kokouksia koskevaa ennakkotiedottamista pyritään tehostamaan siten, 
että jäsenistö saisi virallisten kokouskutsujen ohella riittävän ajoissa tietoja kokouksissa 
sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävistä mahdollisista muista asioista. 

4.  Näyttelytoiminta 
 4.1 Näyttelytoimikunta kutsuu vuonna 2014 koolle erikoisnäyttelyn 2016 toimikunnan Suo-

men Kennelliiton näyttelysääntöjen mukaisesti. Toimikunta anoo erikoisnäyttelyn vuodelle 
2016 kennelliiton näyttelyiden järjestämisohjeen määrittelemien määräaikojen mukaisesti.

 4.2 Näyttelytoimikunnan nimeämä jäsen osallistuu vuoden 2014 aikana Let's Go 2015 
-näyttelyn toimikunnan kokouksiin. 

5.  Koetoiminta 
 5.1 Järjestetään mahdollisuuksien mukaan jälkikokeita, joista yksi on kerhon rotumesta-

ruuskoe. 

 5.2 Järjestetään mahdollisuuksien mukaan Basset Cup -kilpailu sekä vuosittainen basset-
tien SM-ajokoe. Vuoden 2015 SM-ajokoe järjestetään 15.11.2015 Lumijoella, ylituomari-
na Ismo Putkonen.

 5.3 Järjestetään jälki- ja ajoharjoituspäiviä alueellisen tarpeen mukaisesti. 
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 5.4 Kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään kokeita ja koulutuspäiviä ja edistetään ole-
massa olevien jäsenyhdistysten toimintaa sekä uusien alueellisten jäsenyhdistysten syntymistä. 

 5.5 Edustaja osallistuu aktiivisesti Suomen Kennelliiton hallituksen alaisen Metsästys-
koirarotujen työryhmän tapaamisiin/toimintaan.

 5.6 Pyritään tukemaan henkilöitä ja paikallisia kerhoja järjestämään erilaisia kokeita koirien 
metsästysominaisuuksien ja rohkeuden mittaukseen, esim. karhunhaukkutaipumuskokeita.

 5.7 Pyritään lisäämään yhteistyötä veljesjärjestöjen kanssa, kehittämään pohjoismaista yhteis-
työtä koetoiminnan alalla sekä edistämään yhteispohjoismaisten koesääntöjen syntymistä.

6.  Koulutustoiminta 
 6.1 Jalostustoimikunnan toimeenpanemaa tuomarikoulutusta jatketaan vuonna 2015 jär-

jestämällä koulutus roduille PBGV, GBGV, GGV, GFDB ja BB. Näistä arvostelukoerotuja 
ovat PBGV ja BB, loput koulutusrotuja. Myös vihikoirille järjestetään tuomarikoulutus.

 6.2 Järjestetään loppukoe ja näyttökokeita tarpeen mukaan tuomarikokelaille. 

 6.3 Ylläpidetään kiinteää yhteyttä Suomen Dreeverijärjestöön dreeverien/bassettien ajokoe-
sääntöjen ja niitä koskevan palkintotuomarikoulutuksen kehittämiseksi niin, että basseteille 
rotutyypillisten ominaisuuksien painotusta tuomarikoulutuksessa lisättäisiin nykyisestä.

7.  Jalostustoiminta 
 7.1 Annetaan jäsenistölle jalostusneuvontaa yhdistyksen jalostusohjesäännön puitteissa. 

 7.2 Kerätään sekä julkaistaan edelleen terveystietoja rotujärjestön roduista. 

 7.3 Toimitetaan artikkeleita Basset Bulletiiniin liittyen terveyteen, jalostukseen ja eri 
sairauksiin sekä koirien ja pentujen hoitoon. Jokaiseen numeroon on tarkoitus ainakin 
yksi artikkeli toimittaa.

 7.4 Jatketaan ns. kannustusrahan maksamista luustokuvauksista ja gonioskopiasta. Sum-
ma 30 euroa/vuosi/koira. 

 7.5 Pyritään lisäämään yhteistyötä jalostus- ja terveysasioissa koko Euroopan alueella. 

 7.6 Pyritään kiinnittämään lisää huomiota gonioskopian tärkeyteen roduissamme ni-
menomaan kaikilla siitokseen käytettävillä koirilla.

 7.7 Pyritään järjestämään yksipäiväinen Basset-päivä jossa terveysasiat tärkeässä roolissa.



 7.8 Julkaistaan edelleen tilastoa vuoden lopussa eri rotujen tapahtumista jalostus- ja 
terveysasioissa.

 7.9 Osallistutaan jalostusneuvojien neuvottelupäiville ja tarvittaessa mm. Koira-Expoon.

8.  Julkaisutoiminta 
 8.1 Basset Bulletin -lehteä julkaistaan neljä kertaa vuodessa. 

 8.2 Internet-sivujen ylläpidossa painotutaan tiedonvälitykseen ennen kaikkea ajankoh-
taisissa ja kiireellisiä toimenpiteitä vaativissa asioissa. 

 8.3 Selvitetään mahdollisuuksia laajentaa yhdistyksen tiedotustoimintaa sosiaalisen 
median (Facebook, Twitter) puolelle. 

9.  Talous 
 Yhdistys pyrkii säilyttämään vuoden 2015 aikana saavutetun hyvän valmiuden talousasi-

oiden hoitamisessa ja yhdistyksen varainkäyttöä koskevien asioiden valmistelussa. 

10.  Muu toiminta 
 10.1 Pyritään järjestämään vapaamuotoisia tapahtumia keväällä ja syksyllä paikallisten 

yhdistysten ja alueyhdyshenkilöiden avustuksella. 

 10.2 Yhdistys harjoittaa edustamiensa rotujen ns. rescue-toimintaa. 



	 Tulot	 Menot
	 	
Näyttely	 	
	 	
Näyttelytoiminta		 9500	 3500
	 	
Koe	 	
	 	
Koetoiminta		 1300	 1300
Koulutus		 	 1000
Kokouskulut		 	 400
	 	
Jalostustoimikunta		 	 2500
	 	
Näyttelytuomarikoulutus		 	 1500
	 	
Hallinto	 	
	 	
Kokoukset		 	 2000
Pankkimenot		 	 100
Pentuvälitys	ja	rescue-toiminta		 	 300
Toimintamääräraha	 170	
	 	
Muut	 	
	 	
Lehti	ja	Internet		 1000	 6050
Rotutiedotus	(lehdet	ym.)		 	 300
	 	
Jäsenmaksut		 8500	
Sekalaiset	tulot		 100	
	 	
Toiminta-avustus	 	
(alueyhteyshenkilöiden)		 	 900
	 	 	
Summa		 20570	 19850
	 	
	 	 720

Suomen Bassetkerho ry 
TALOUSARVIO VUODELLE 2015


