
SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Suomen Bassetkerho ry – Finlands Bassettklubb rf:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 
12.10.2013 klo 13.00 Tampereella Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, 33100 TAMPERE.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.

2. Tarkistetaan kokouksen osanottajat ja mahdolliset valtakirjat

Todetaan osanottajien määrä erillisestä osanottajaluettelosta, lasketaan esitetyt valtakirjat ja  
lasketaan kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä.

Paikalla oli 38 henkilöä, joista 37 Suomen Bassetkerhon jäseniä. Henkilövaltakirjat mukaan 
luettuna laskettiin yhteensä 96 henkilöääntä. Suomen Saukkokoirat ry sai 5 ääntä ja Suomen 
Basset Hound –yhdistys ry 9 ääntä. Yhteensä 110 ääntä.

3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa

Valittiin puheenjohtajaksi Timo Nurmiluoto, sihteeriksi Laura Flander sekä pöytäkirjan 
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Nina Heino ja Hanna Leinonen.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli Basset 
Bulletinissa, joka lähti postiin 24.9.2013, hyvissä ajoin ennen määräaikaa eli 14 vuorokautta 
ennen syyskokousta. Liitteet eivät ehtineet lehteen, vaan ne julkaistiin kerhon internetsivuilla  
1.10.2013. Tulevaisuudessa yhdistyksen hallitus pyrkii siihen, että kaikki liitteet tulevat ajoissa 
lehteen.

5. Vahvistetaan kokouksen esityslista työjärjestykseksi

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi 2014-2015

Jaana Repo valittiin yksimielisesti kerhon hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2014-2015.

7. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenet valitaan 2 vuodeksi kerrallaan. Neljä jäsentä on vuosittain erovuorossa. 
Erovuorossa ovat Laura Flander, Kati Kohtamäki, Antti Nuutero, ja Mia Piri. Uusiksi jäseniksi 
kaksivuotiskaudelle ehdotettiin: Mia Piri, Kati Kohtamäki, Antti Nuutero, Seija Helenius, Anu 
Ahlroos-Lehmus, Sari Romi ja Jussi Okkonen. Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ääniä annettiin 



yhteensä 110. Antti Nuutero 86, Sari Romi 85, Seija Helenius 66, Anu Ahlroos-Lehmus 62, Jussi 
Okkonen 46, Mia Piri 41 ja Kati Kohtamäki 33 ääntä. Antti Nuutero, Sari Romi, Seija Helenius 
ja Anu Ahlroos-Lehmus valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi.

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt

Päätettiin valita yksi toiminnantarkastaja ja varahenkilö. Valittiin toiminnantarkastajaksi  
yksivuotiskaudelle Jussi Okkonen ja hänelle varahenkilöksi Timo Nurmiluoto.

9. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuonna 2014. Varsinainen jäsen 25 €, perhejäsen 12,50 €.

10. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma (liite 1) sekä tulo- ja 
menoarvio (liite 2)

Toimintasuunnitelma: Jalostustoimikunnan budjettiin on sisällytetty ns. kannustusrahan 
maksaminen luustokuvauksista ja gonioskopiasta. Jaana Repo kysyi miksi hänen ehdotustansa 
hallitukselle ei ole käsitelty koskien jäsenhankintakilpailua. Sovittiin, että yhdistys pyrkii  
jatkamaan aktiivista jäsenhankintaa vuonna 2014. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle  
2014 (Liite 1).

Tulo- ja menoarvio: Let’s Go näyttelytoimikunnan laskut myöhässä. Jaana Revon arvioiden 
mukaan yhdistykselle on ko. näyttelystä tulossa n. 8000 €. Tämän vuoksi hallitus on tehnyt 
tietoisesti alijäämäisen talousarvion, koska tiedotuspuolelle on tulossa lisää kuluja. Jäsen ehdotti  
pontta, jonka mukaan lehden ilmoitushankintaa tulisi parantaa nykyisestä. Tulo- ja menoarvio 
(Liite 2) vahvistettiin ja jäsenmaksu säilytetään ennallaan.

11. Käsitellään jäsenten syyskokoukselle esittämät kirjalliset esitykset, jotka tulee jättää 
hallitukselle vähintään kuukautta ennen syyskokousta.

Antti Nuuteron esitys Bassettien Suomen käyttövalion arvoon vaikuttavista käyttötuloksista 
koskien AJOK-kokeissa saavutettuja tuloksia (liite 3):

Antti Nuutero kertoi, että ajoaika ajok-kokeessa on vähintään 180 minuuttia, jotta koira voisi  
saada AJOK-1 tuloksen. AJOK-kokeiden hyväksyminen parantaisi jäsenistön valinnanvapautta 
(enemmän koemahdollisuuksia) ja toisi mahdollisuuden käyttövalioitumiseen myös AJOK-
tuloksella sekä pääsyn käyttöluokkaan näyttelyissä AJOK-3 tuloksella. Mia Piri kertoi, että 
AJOK-kokeissa ei ole ollut vielä yhtään bassetrotuista koiraa ja suositteli kokeen ottamista 
käyttövalioarvoon mukaan vasta sitten, kun koekäyntejä on rodullamme. DRAJ-kokeissakin oli 
vain 14 koekäyntiä viime kaudella ja oli myös mahdollisuus pitkiin ajokokeisiin. Tämä 
mahdollisti pääsyn milloin vain metsästyskauden aikana omiin maastoihin, jos käytettävissä oli  
DRAJ-tuomari. Asiasta suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ei-ääniä oli 50 kpl ja kyllä-ääniä 45 
kpl. Päätettiin säilyttää käyttövaliovaatimukset ennallaan.



12. Käsitellään hallituksen esittämät asiat. Hallitus esittää syyskokouksen päätettäväksi 
seuraavan esityksensä:

Marina Markion ja Tuila-Riitta Heinon esityksen pohjalta hallitus päätyi esittämään liitteen 4 
mukaisen ehdotuksen Suomen muotovalioon vaadittavista koetuloksista. Asiasta suoritettiin 
suljettu lippuäänestys. Äänet jakautuivat tasan: 55 kpl ei-ääntä ja 55 kpl kyllä-ääniä.  
Puheenjohtaja ratkaisi äänestyksen äänestämällä kyllä. Kokouksen jälkeen todettiin kuitenkin 
yhdistyksen säännöistä, että puheenjohtajan ääni ei ratkaise suljetussa lippuäänestyksessä, kuten 
yhdistyslainsäädännön mukaan yleensä, vaan Bassetkerhon säännöissä sanotaan, että arpa 
ratkaisee tässä tapauksessa. Arvonta suoritettiin erikseen, josta erillinen liite 5. Arvonnassa saatiin 
ei-ääni, joten Suomen muotovalion arvoon ei edelleenkään vaadita käyttökoetulosta.

13. Käsitellään asiat, jotka yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat 
yhdistyskokoukselle

Käsiteltäviä asioita ei ollut.

14. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöksiä

Ei muita asioita.

15. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.



Helsingissä 17.11.2013

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Nurmiluoto, puheenjohtaja Laura Flander, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Nina Heino Hanna Leinonen
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Suomen Bassetkerho ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Suomen Bassetkerho–Finlands Bassetklubb ry jatkaa toimintaansa vuonna 2014 rotujärjestönä, 
toimien Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubb ry:n jäsenenä sen määrittelemän rotujärjestön 
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 2014 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 neuvottelutilaisuuksia.  
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 Suomen 
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 rotumestaruuskoe.
5.2 Järjestetään mahdollisuuksien mukaan Basset Cup -kilpailu sekä vuosittainen bassettien SM-
ajokoe.
5.3 Järjestetään jälki- ja ajoharjoituspäiviä alueellisen tarpeen mukaisesti.
5.4 Kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään kokeita ja koulutuspäiviä ja edistetään olemassa 
olevien jäsenyhdistysten toimintaa sekä uusien alueellisten jäsenyhdistysten syntymistä.
5.5 Pyritään koetoimikunnan ja jalostustoimikunnan yhteistyönä kehittämään kerhon alaisten 
koirarotujen taipumusta mittaavia koesääntöjä sekä niihin liittyvää tuomarikoulutusta ja  
järjestelykäytäntöjä.
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 yhteistyötä  
koetoiminnan alalla sekä edistämään yhteispohjoismaisten koesääntöjen syntymistä.

6. Koulutustoiminta
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6.1 Jalostustoimikunnan toimeenpanemaa tuomarikoulutusta jatketaan vuonna 2014 järjestämällä  
koulutus Basset Hound -rodusta.
6.2 Järjestetään loppukoe ja näyttökokeita tarpeen mukaan tuomarikokelaille.
6.3 Ylläpidetään kiinteää yhteyttä Suomen Dreeverijärjestöön dreeverien/bassettien ajokoesääntöjen 
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.
7.4 Jatketaan ns. kannustusrahan maksamista luustokuvauksista ja liitetään gonioskopia tähän 
mukaan alkaen 1.1.2014. Summa 30 euroa/vuosi/koira.
7.5 Pyritään lisäämään yhteistyötä jalostusasioissa koko Euroopan alueella.
7.6 Järjestetään mahdollisuuksia verinäytteiden antoon Hannes Lohen koirangeenit-tutkimukseen.
7.7 Valitaan yhteyshenkilö koirangeenit-tutkimuksen ja Suomen Bassetkerhon välille huolehtimaan 
geenitutkimuksiin liittyvistä projekteista.
7.8 Julkaistaan edelleen tilastoa vuoden lopussa eri rotujen tapahtumista jalostus- ja terveysasioissa.
7.9 Osallistutaan jalostusneuvojien neuvottelupäiville.

8. Julkaisutoiminta
8.1 Basset Bulletin -lehteä julkaistaan neljä kertaa vuodessa.
8.2 Internet-sivujen ylläpidossa painotutaan tiedonvälitykseen ennen kaikkea ajankohtaisissa ja 
kiireellisiä
toimenpiteitä vaativissa asioissa.
8.3 Selvitetään mahdollisuuksia laajentaa yhdistyksen tiedotustoimintaa sosiaalisen median 
(Facebook, Twitter) puolelle.

9. Talous
Yhdistys pyrkii säilyttämään vuoden 2013 aikana saavutetun hyvän valmiuden talousasioiden 
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.



Liite 2

Suomen Bassetkerho ry

TALOUSARVIO VUODELLE 2014

Tulot, € Menot, €

Näyttely

Näyttelytoiminta 3500 3500

Koe

Koetoiminta 1300 1300

Koulutus 1000

Kokouskulut 400

Jalostustoimikunta 2500

Näyttelytuomarikoulutus 500

Hallinto

Kokoukset 2000

Pankkimenot 100

Pentuvälitys ja rescue-toiminta 300

Toimintamääräraha 173

Muut

Lehti ja Internet 1000 6050

Rotutiedotus (lehdet ym.) 300

Tarvikemyynti 500 1000
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Jäsenmaksut 8500

Sekalaiset tulot 100

Toiminta-avustus

(alueyhteyshenkilöiden) 900

Summa 15073                    19850  

-4777
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Antti Nuuteron esitys käyttövalion arvoa koskevan säännön 
muutokseksi
Esitän Suomen Bassetkerho ry:n syyskokouksen käsiteltäväksi SKL:n valionarvosäännön 
muutosehdotusta koskien käyttövalion arvoa ja edelleen esitettäväksi SKL:n käsittelyyn.
Tällä muutosehdotuksella ei ole tarkoitus muuttaa nykyisin käytössä olevia SM-kokeen 
kilpailusääntöjä eikä mitään muitakaan Bassetkerhon sisäisiä kilpailusääntöjä, vaan tarjota  
harrastajakunnalle lisää mahdollisuuksia saada koiransa käyttövalioksi ja lisätä sitä kautta bassettien  
tunnettuutta vannoutuneiden ajokoiraharrastajien keskuudessa.
Lisäksi on huomioitava että nykyisillään säännössä mainitaan vain bassetit ja kerholla on 
edustettuina rotuja joiden nimessä ei esiinny sanaa bassetti.
Nykyisillään on kaikilla FCI 6. roturyhmän koirilla osallistumisoikeus yleisiin AJOK ja KEAJ 
kokeisiin. Nyt kuitenkin on niin, ettei kyseisten kokeiden tuloksilla ole mahdollista saavuttaa 
käyttövalion arvoa, eikä osallistua näyttelyissä käyttöluokkaan. 
Kennelliiton tapahtumakalenterin mukaan vuonna 2013 on DRAJ-kokeita 90 kpl kun taas yleisiä 
AJOK-kokeita on 404 kpl .
Molempien koemuotojen palkintotuomarina tunnen säännöt hyvin enkä pidä mitenkään 
mahdottomana että DRAJ-kokeissa palkintosijoille yltävä koira yltäisi palkinnoille myös AJOK-
kokeissa.
Nykyisin valionarvosääntö kuuluu seuraavasti:

Bassetit 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia 
 
FI KVA 
3 x DRAJ-VOI 1 Suomessa, joista vähintään yksi yleisestä kokeesta ja vähintään yksi  
lumettomalla kelillä. (Valt. 31.5.08) 
 
FI KVA-K 
3 x DKAJ-AVO 1 Suomessa, joista vähintään yksi yleisestä kokeesta. (Valt. 31.5.08) 
 
Baijerinvuoristovihikoira ja hannoverinvihikoira 
FI MVA 
1 x MEJÄ-AVO 1 tai 2 x MEJÄ-AVO 2 
 
FI KVA 
Voivat tulla vain jäljestämisvalioiksi. 
 
Saukkokoira 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia 
 
FI KVA 
3 x DRAJ-VOI 1 Suomessa, joista vähintään yksi yleisestä kokeesta ja vähintään yksi  
lumettomalla kelillä. (Valt. 31.5.08) 
 
FI KVA-K 



Liite 3

3 x DKAJ-AVO 1 Suomessa, joista vähintään yksi yleisestä kokeesta. (Valt. 31.5.08) 
 
Vihikoira 
FI MVA 
Ei koepalkintovaatimuksia. 
 
FI KVA 
Voivat tulla vain jäljestämisvalioiksi. 
 
FI JVA-H 
3 x hyväksytty tulos VOI-luokasta vihikoirien jälkikokeessa (Valt. 27.11.11) vähintään  
kahdelta eri ylituomarilta. (Valt. 21.11.98)

 
Esitän säännön muutosta seuraavasti:
 
Bassetit ja muut Suomen Bassetkerhon alaiset rodut (ei Baijerinvuoristovihikoira, 
hannoverinvihikoira, saukkokoira ja vihikoira)
FI KVA 
3 x DRAJ-VOI 1 tai 3 x AJOK-1 Suomessa, joista vähintään yksi yleisestä kokeesta ja vähintään 
yksi lumettomalla kelillä. 
FI KVA-K 
3 x DKAJ-AVO 1 tai 3 x KEAJ-1 Suomessa, joista vähintään yksi yleisestä kokeesta. 
 
Vihikoirien ja saukkokoiran sääntö säilyisi siis ennallaan.
 
Tampereella 3.9.2013  
Antti Nuutero
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Suomen Bassetkerho ry hallituksen esitys Suomen 
muotovalion arvoon vaadittavista koetuloksista
Bassettien Suomen muotovalion arvoon lisättävät käyttötulosvaatimukset:
Hallitus päätyi Marina Markion ja Tuila-Riitta Heinon alkuperäistä esitystä käsiteltyään 
kokouksessaan 3.3.2013 esittämään seuraavaa vaihtoehtoa Suomen muotovalion arvoon 
lisättäväksi:

 1 x AJOK 3 (siinä tapauksessa, että tämä päätetään syyskokouksessa 2013 lisätä Suomen 
käyttövalion arvoon) tai

 1 x MÄAJ 3 tai
 1 x DRAJ/DKAJ AVO 3
 MEJÄ 1 x AVO 1 tai 2 x AVO 2

Marina Markio ja Tuila-Riitta Heino puolsivat tätä hallituksen esitystä.
Rodut, joita muutos koskee ovat:

 petit basset griffon vendéen
 grand basset griffon vendéen
 grand griffon vendéen
 griffon bleu de gascogne
 griffon fauve de bretagne
 bretagnenbassetti
 briquet griffon vendéen
 basset artesien normand
 gascognenbassetti
 pieni gascognenajokoira
 iso gascognenajokoira
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