
 

 

KÄ YTTÖ BÄSSETIT RY, nootin vastine 
03/2016 

Suomen Bassetkerho ry:n hallitus on lähestynyt meitä (Käyttöbassetit ry/hallitus) ja kehottanut 
olemaan puuttumatta jalostuksen ohjailuun. Liitteet kaksi ja kolme avattuina dokumentin lopussa. 
 
 
Nootti 1: 
”Suomen Bassetkerho on jo pitkään seurannut jäsenjärjestömme jalostuksellisia ohjauspyrkimyksiä ja 
tavoitteita. Jalostuksen ohjaus ja neuvonta on rotujärjestölle kuuluva asia, ei jäsenjärjestölle.” 
 
”Suomen Bassetkerho ry pyytää hallituksen yksimielisellä päätöksellä Käyttöbassetit ry:tä poistamaan 
jalostuksen ohjaamiseen liittyvän materiaalin sivuiltaan ja ohjaamaan jalostukselliset kyselyt suoraan 
rotujärjestölle ja noudattamaan rotujärjestön ohjeita jalostuksesta.” 
 
Vastine 1: 
Liitteenä sääntöote ja keskustelu (liite 1) rotujärjestön ja Kennelliiton kanssa yhdistyksemme hakiessa 
jäsenyyksiä. Toimimme sekä omiemme että rotujärjestön sääntöjen puitteissa kannustaessamme 
jäsenistöämme huomioimaan niin terveys- kuin käyttöominaisuuksia koiran hankinnassa, ja tehdessämme 
jalostuksellisia esityksiä ja ehdotuksia rotujärjestön vuosikokoukselle. Pentuelista on edelleen ainoa 
ohjauksellinen välineemme. 
 
Nootti 2:  
"Mitä Käyttöbassetit ry tässä hakee tai ajaa takaa? 
Erittäin pitkän tähtäimen tavoite on saada ominaisuuksiltaan parempia käyttökoiria, jotka ovat terveitä ja 
hyvännäköisiä ja luonteeltaan erinomaisia. Meidän pitää määrätietoisesti suosia käytössä kykynsä 
näyttäneitä yksilöitä ja toisaalta tehdä kaikkemme, että valinnanvara jatkuvasti kasvaisi." 
 
Vastine 2: 
Tästä on meidän itsemme vaikea mieltää virhettä. 
Kennelliiton jalostusstrategian mukaisesti yritämme omalta osaltamme jakaa oikeaa tietoa, kokemuksia, ja 
kotisivuillamme on sekä yleisiä asiakirjoja että tavoitteitamme tukevia koosteita. Muun muassa olemme 
ottaneet esille beaglen, suomenajokoiran ja lyhytkarvaisen saksanseisojan JTO:ista kohtia, joita meidänkin 
rotujärjestömme olisi meidän mielestämme hyvä harkita käyttöönotettaviksi.  
 
Mielestämme olemme velvollisia noudattamaan ja seuraamaan mm. näitä Kennelliiton ohjeita, ja yritämme 
saada myös rotujärjestömme ottamaan huomioon, että kuulumme käyttökoiraryhmään 6, Ajavat ja 
jäljestävät koirat. 
 
**** 
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/jalostusstrategia_0.pdf 
”YLEINEN JALOSTUSSTRATEGIA 
 
Tavoitteet 
1. 
Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi jalostukseen käytetyt yksilöt ovat rodun keskitasoa parempia 
halutuissa ominaisuuksissa. 
2. 

http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/jalostusstrategia_0.pdf


 

 

Jalostukseen soveltuva koira on rodunomainen sekä ulkomuodoltaan että käyttäytymiseltään eikä sillä ole 
arkielämää haittaavia vaivoja tai ominaisuuksia. 
 
Koirankasvatuksen ja koirarotujen kehityksen tulee perustua rotumääritelmässä mainittuihin 
ominaisuuksiin ja pitkän tähtäimen suunnitteluun, jossa päämääränä tulee rotuominaisuuksien lisäksi olla 
koirien terveyden, toiminnallisuuden ja pitkäikäisyyden vaaliminen.” 
**** 
 
Käyttöbassetit ry:n hallituksen yhteenveto: 
Suhtaudumme noottiin SBK:n hallituksen yrityksenä hiljentää sääntöjensä mukaan toimiva itsenäinen 
yhdistys. Käyttöbassetit ry:n tavoite on omalla aktiivisuudellaan pyrkiä nostamaan esiin jäsenistölleen 
tärkeitä asioita. Käyttöbassetit ry:n sivuilla on paljon materiaalia, koska sille on käyttöä ja kysyntää eikä 
rotujärjestömme sivuilla ole käytännössä mitään materiaalia, tilastoja, ohjeita tai opastusta tarjolla. 
Olisi mielestämme aiheellista keskittyä yhteistoiminnan kehittämiseen, tiedonjakoon ja yhteisten 
tavoitteiden asettamiseen sen sijaan, että aktiivista joukkoa yritetään hiljentää ja sulkea pois 
päätöksenteosta. 
Käyttöbassetit ry:n hallitus yksimielisesti katsoo aiheelliseksi olla ryhtymättä muihin toimenpiteisiin nootin 
tiimoilta. 
 
Käyttöbassetit ry, hallitus 
http://kayttobassetit.kotisivukone.com/ 
kayttobassetit@gmail.com 
 
Riikka Alanne, puheenjohtaja 
Jorma Rinne, varapuheenjohtaja 
Simopekka Mäkinen, sihteeri 
Emmi Pelttari, jäsen 
Tove Järvinen, jäsen 
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LIITE 1 
 
Kenneluutiset 5/2014 (päätös SKL:n Hallituksen kokouksesta 12.6.2014): 

http://www.kennelliitto.fi/kenneluutiset-52014 

 Uusia jäsenyhdistyksiä 

Hallitus hyväksyi Suomen Kennelliiton jäseniksi seuraavat jäsenyyttä anoneet yhdistykset: 

Kärkölän Koiraharrastajat, Kärkölä 

Käyttöbassetit ry, Tampere 

Reccuracing Mänttä ry, Mänttä-Vilppula 

South West Agility Team ry, Salo 

 
************************************ 
 
-----Original Message----- 
> Lähettäjä: Makinen, Simopekka (NSN - FI/Tampere) [mailto:simopekka.makinen@nsn.com] 
> Lähetetty: 26. toukokuuta 2014 14:39 
> Vastaanottaja: ext Jaana Repo; Riitta Niemelä 
> Kopio: ext simopekka.makinen@saunalahti.fi; Riikka Alanne; kayttobassetit@gmail.com 
> Aihe: Rotujärjestön lausunto 
>  
> Kennelliitto tarvitsee rotujärjestön lausunnon hyväksyäkseen Käyttöbassetit ry:n jäsenhakemuksen. 
>  
> Aurinkoisin terveisin, 
>  
> Simpe Mäkinen 
> Käyttöbassetit ry, sihteeri 
>  
Riitta Niemelä [Riitta.Niemela@kennelliitto.fi] kirjoitti:  
> Hei, 
>  
> Lausunto voi olla vapaamuotoinen. Tärkeintä on, että rotujärjestöllä on tieto toisesta samoja rotuja 
edustavasta yhdistyksestä ja hyväksyy, että toinen yhdistys on anonut Kennelliiton jäsenyyttä. 
Jalostuksellinen tehtävä kuitenkin on vain rotujärjestöllä. 
>  
> Ystävällisin terveisin, 
>  
> Riitta Niemelä 
> Apulaistoiminnanjohtaja 
> Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry 
> Kamreerintie 8 
> 02770 Espoo 
> www.kennelliitto.fi<http://www.kennelliitto.fi/> 
> 
From: ext simopekka.makinen@saunalahti.fi [mailto:simopekka.makinen@saunalahti.fi]  
Sent: Monday, May 26, 2014 8:38 PM 
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To: Makinen, Simopekka (Nokia - FI/Tampere) <simopekka.makinen@nokia.com>; Riitta Niemelä 
<Riitta.Niemela@kennelliitto.fi>; ext Jaana Repo <jaana.repo@gmail.com> 
Cc: ext simopekka.makinen@saunalahti.fi <simopekka.makinen@saunalahti.fi>; kayttobassetit@gmail.com; 
Riikka Alanne <riikka.alanne@gmail.com> 
Subject: Re: VS: Rotujärjestön lausunto 
 
Terve! 
 
Yksi meidän pääpointeistamme on kannustaa jäseniämme käymään kokeissa ja saada lisää tietoa 
käyttöominaisuuksista. Kannustamme tätä kautta etsimään käyttökoiran pariksi toista käyttökoiraa. Mitään 
muuta jalostuksellista ideaa ei säännöissämme ainakaan tarkoiteta. Säännöissämme tämä on sanottu näin 
"...edistää Suomen Bassetkerho ry:n alaisten koirarotujen metsästyskäyttöä ja käyttökokeita sekä 
käyttöominaisuuksien huomioimista jalostuksessa. ..." 
 
Mitään jalostustoimikuntia ei ole eikä tule, tilastoja paljon ja pentulistallemme pääsee vain sellaisia 
yhdistelmiä, joista vähintään toisella vanhemmalla on käyttötulos. Muuten seuraamme SBK:n 
vaatimuslistaa jalostuksessa (tässä on linkki vaihdettu tekstiin 26.2.2016): 
 

**** 

Vähintään toisella vanhemmista on oltava käyttö- ja näyttelytulos ja muut SBK:n vaatimukset 

täytettyinä (silmätarkit, mahdollisesti gonioskopia, lonkat, polvet, ...) . Nartun omistajan on oltava 

Käyttöbassettien jäsen. 

(SBK:n jalostusohjesääntö).  

**** 

"... Vähintään toisella vanhemmista on oltava käyttö- ja näyttelytulos ja muut SBK:n vaatimukset 
täytettyinä. ..." Linkki pentuelistaan http://kayttobassetit.kotisivukone.com/6 (linkki lisätty 26.2.2016) 
 
3. YHDISTYKSEN TOIMINTA JA TARKOITUS 
Yhdistyksen toiminta käsittää Pohjois-Hämeen kennelpiirin alueen ja sen tarkoituksena on 
edistää Suomen Bassetkerho ry:n alaisten koirarotujen metsästyskäyttöä ja käyttökokeita sekä 
käyttöominaisuuksien huomioimista jalostuksessa. 
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- sekä koulutustilaisuuksia, 
näyttelyitä, kokeita, kilpailuja ja kursseja sekä antamalla neuvontaa koiranomistajille ja 
kasvattajille. Yhdistys voi harjoittaa myös julkaisutoimintaa. 
Yhdistys pyrkii levittämään oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä yleensä ja 
edustamiensa rotujen harrastuksesta erityisesti sekä asiantuntijoiden että yleisön keskuudessa. 
Yhdistys seuraa edustamiensa rotujen kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekee niiden 
kehittämistä koskevia aloitteita. 
 
t. Simpe 
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LIITE 2 

 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

LIITE 3 
 

---------- Edelleenlähetetty viesti ---------- 

Lähettäjä: Antti Nuutero <antti.nuutero@gmail.com> 

Päiväys: 2. maaliskuuta 2016 klo 8.18 

Aihe: Suomen Bassetkerhon lähettämä kirje 

Vastaanottaja: Käyttöbassetit <kayttobassetit@gmail.com> 

 

Hei 

 

Olemme lähettäneet teille virallisen kirjeen, jonka puheenjohtajanne on noutanut tietojemme 

mukaan 24.2.2016. (saantitodistuskirjeen vastakappale) 

 

Kysynkin nyt miten aiotte reagoida ko. kirjeen sisältöön? 

 

Ystävällisin terveisin 

Antti Nuutero 

Suomen Bassetkerho 
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