
 

 

Käyttöbassetit ry kysyy 9.2.2016 

 
Suomen Bassetkerho ry:n jäsenyhdistys Käyttöbassetit ry kysyy SBK:n 
hallitukselta/jalostustoimikunnalta/koetoimikunnalta kevätkokoukseen 2016 seuraavaa: 
 
Tällä kevätkokouksen kautta sekä koetoimikunnalle että erityisesti jalostustoimikunnalle osoitetulla 
julkisella kirjelmällä Käyttöbassetit ry haluaa vastauksen kysymyksiin: 

 Mitä jalostusasioita jalostustoimikunta mm. toimintakertomuksissaan tarkemmin eriteltynä 
tarkoittaa? Millä keinoin jalostustoimikunta toteuttaa sille Kennelliiton ohjeistuksessa annettuja 
tehtäviä, esim. turvaa suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuuden? Miten ja millä 
aikataululla jalostustoimikunta käytännön tasolla tarttuu toimeen? 

 Jalostusohjesäännössä mainitaan vaihtelevasti vaatimuksia ja suosituksia, ja ilman erillistä 
selitystä nämä jäävät kovin epäselväksi. Voisiko tekstiä selkeyttää näiltä osin? Miksi tekstin 
lopussa käyttötulos- tai näyttelytulosvaatimus kumotaan lemmikkikoira-määreellä?  

 Millä lailla nykyiset Vuoden Voitokkain kisan säännöt kannustavat koiran omistajia / kasvattajia 
kokonaisvaltaiseen jalostustyöhön? 

 Kennelliitto antaa ohjeistuksessaan rotujärjestön tehtäväksi tiedon keräämisen ja julkaisemisen. 
Onko kerhon kotisivuille mahdollista tehdä kunniataulu Vuoden Voitokkaista koirista 
taannehtivasti/nykyhetkestä alkaen?  
 

 
Käyttöbassetit ry, hallitus 
 
kayttobassetit@gmail.com 
http://kayttobassetit.kotisivukone.com 
 

JALOSTUSTOIMIKUNTA JA KÄYTTÖKOIRIEN JALOSTUS 
 
Kennelliiton ohjeessa (voimassa 1.1.2014 alkaen) rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja 
rotuyhdistysten jalostustoimikunnille antamassa ohjeistuksessa koiranjalostuksen yhdeksi 
keskeisimmistä tavoitteista mainitaan jo ensimmäisessä lauseessa rodun/rotujen käyttöominaisuuksien 
kehittäminen. ”Jalostustoimikunnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen 
tulevaisuus.” Edelleen jalostustoimikuntia ohjeistetaan seuraamaan rodun kehitystä ja tiedottamaan 
siitä, pitämään yhteyttä rotuun liittyviin tahoihin, järjestämään koulutusta sekä valmistamaan 
koulutusmateriaalia, sekä keräämään ja jakamaan tietoa kokonaisvaltaisesti myös 
käyttöominaisuuksista.  
 
Kennelliitto ei varsinaisesti ohjeessaan määrittele työkaluja, joilla jalostustoimikunnat tehtäviään 
hoitavat. Suomen ajokoirajärjestö aloittaa jalostustoimikuntansa esittelyn sanoilla: ”Jalostustoimikunta 
seuraa rodun ominaisuuksien kehittymistä koirien näyttely- ja koetulosten pohjalta niin käyttöpuolen 
kuin ulkomuodon suhteen, asettaa jalostustoiminnalle päämäärät, antaa kasvattajille jalostusneuvontaa 
sekä palkitsee vuosittain ansioituneet kasvattajat.” Suomen Dreeverijärjestöllä ei erikseen 
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koetoimikuntaa ole ollenkaan, koska metsästyskoirarotuna heillä koetoiminta (ja metsästys) on 
oleellinen osa kokonaisvaltaista jalostustoimintaa ja mukana kaikkien toimikuntien toiminnassa.  
 
Ennen järjestäytynyttä kenneltoimintaa jalostustyö tapahtui pelkästään käyttöominaisuuksien 
perusteella. Koiria käytettiin metsästykseen ja hyvin ajavia narttuja astutettiin tunnetusti hyvillä  
käyttöuroksilla. Kennelliiton strategian mukaisesti toiminnan tavoite on edistää puhdasrotuisten koirien 
kasvatusta sekä ulkomuodon että käyttöominaisuuksien osalta. Koiran ulkomuodon pitää olla 
rotumääritelmän mukainen ja liiton yleisten sääntöjen mukaan kaikkien valioituvien pitää saavuttaa 
näyttelytulos. 
Useilla roduilla tarvitaan lisäksi jokin rotukohtainen koesuoritus. Useimmista hirvi-, lintu- tai  
ajokoirista voi tulla muotovalio vain, kun saavutettuna on koetulos omasta, rodunomaisesta  
metsästyskoirakokeesta. 
Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan sihteeri Jukka Lindholm Koiramme-lehdessä 1-2/2014:  
”Kaikilla roduilla ei ole rodunomaista koetta, vaikka mielestäni ainakin kaikilla käyttökoiraroduilla  
pitäisi olla koevaatimus. Rotujärjestöt ovat avainasemassa oman rotunsa käyttökokeiden suhteen.  
Jos rotujärjestö haluaa rodulleen muotovalionarvon edellytykseksi käyttökoetuloksen, Kennelliitto  
varmasti hyväksyy sen.” 
 
Suomen Bassetkerhon toimintasuunnitelmissa vuosille 2014 sekä 2015 jalostustoiminta jaetaan 
terveysasioihin ja jalostusasioihin, jalostusasioita sen kummemmin määrittelemättä, samoin vanhoissa 
toimintakertomuksissa. Jalostustoimikunnan osallistuminen käyttöominaisuuksien jalostamiseen jää 
sekä olemassa olevan dokumentaation että käytännön kokemuksen perusteella melko olemattomaksi 
ollen lähinnä ”tilastojen julkaisemista vuoden lopussa eri rotujen tapahtumista jalostus- ja 
terveysasioissa”. Mainitsemisen arvoinen on kyllä jalostustoimikunnan määrittelemä jalostusohjesääntö, 
jossa käyttötulos ”vaaditaan” vähintään toiselta pentueen vanhemmalta. Lainausmerkit siksi, että 
vaatimus kuitenkin lopussa kumotaan lemmikkikoira-määreellä. 
 

VUODEN VOITOKKAIN KOIRA 
 
Kaikki Suomen Bassetkerhon alaiset rodut ovat käyttökoiria, myös basset hound, vihikoirat jäljestäviä ja 
muut ajavia koiria. Tällaisilla roduilla jalostusta voidaan mitata sekä ohjata mm. näyttely- ja 
koetoiminnalla (käyttökokeet sekä erilaiset testit, mm luonnetesti). Tämän päivän koiraharrastus on 
varsin tuloshakuista ja kilpailupainotteista. Suomen Bassetkerho palkitseekin vuosittain eri saroilla 
menestyneitä koiria (ja kasvattajia). Ja kun kyseessä on käyttökoirarodut, luontevaa on että ”Vuoden 
voitokkain koira”-kilpailuun vaaditaan koiralta (ja kasvattajalta) näyttöä sekä käyttöä, tulos kyseisen 
vuoden aikana sekä näyttelystä että käyttökokeesta.  
 
Tällä hetkellä voimassa olevat säännöt Vuoden Voitokkain kisassa ovat kuitenkin ensinnäkin sekavat ja 
tulkinnanvaraiset että erityisesti näyttelyissä menestyviä koiria suosivat, kun Kennelliiton ohjeissa 
jalostukseen painotetaan kokonaisvaltaisuutta. Ohessa erikseen listattuna sääntöjen kohtia: 
 

 Päästäkseen osallistumaan kilpailuun koiran tulee vuoden aikana saavuttaa vähintään yhdessä 
näyttelyssä PU/PN- sijoitus, eli ERI SA, laatuarvosteluna paras mahdollinen,  + sijoittua 
sukupuolessaan neljän parhaan joukkoon. Käyttötulokseksi riittää kuitenkin minimissään AVO3 
–tulos, joka kaksiluokkaisessa kokeessa on huonoin saavutettavissa oleva tulokseksi laskettava 
tulos. Norminäyttelyiden osalta pisteytys eroaa siis selvästi normikokeiden pisteytyksestä (laatu 



 

 

vs sija). Kokeissa alimmalle pisteytykselle oikeuttava tulos AVO3 vastaisi näyttelyn 
laatuarvosteluna EH:ta, jopa H:ta. Laatuarvostelun H mukaan ottamisen puolesta puhuu sekin, 
että tuo tulos oikeuttaa koiran käyttövalion arvoon. 

 Onko tarkoituksenmukaista sulkea nykysäännöin mm. 2014 kaksinkertainen (2015 
kolminkertainen) Mestari ja 2015 tuore kolmoisvalio pois rotujärjestön pääkilpailusta? 

 SM-tason kokeet. Pitäisi määritellä tarkasti mitä kokeita näillä tarkoitetaan. 

 Vuoden Voitokkain Kasvattaja. Sääntö vaatisi uudistamisen kokonaan. Onko tähän kisan osioon 
ollut koskaan osallistujia? 

 
 
Käyttöbassetit ry:n tehtävä on edistää Suomen Bassetkerhon alaisten rotujen käyttöä mahdollisimman 
laaja-alaisesti. Koirien jalostus on yksi oleellinen osa tätä. Jalostuksen ohjaus kuuluu kuitenkin 
rotujärjeställe, ja erityisesti sen jalostustoimikunnalle. Haluaisimme nähdä Suomen Bassetkerhon 
jalostustoimikunnan johtamassa tätä työtä, myös käyttöominaisuuksien osalta niin kuin Kennelliitto 
ohjeistuksessaan määrittelee.  
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