
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 

 

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. 

  


