KÄYTTÖBÄSSETIT RY,
TÖIMINTÄKERTÖMUS 2015
Tänäkin vuonna paljon ideoita, tapahtumia ja asioita on saatu niin vireille kuin toteutukseen.
Jäseniä 5.1.2016 oli 87 (vuosi sitten samalla päivämäärällä 49), kasvua 78%! Taloudellinen
tilanteemme on hyvä. Tulot ovat pääosin jäsenmaksutuloja, kasvava osuus mejä-kokeista, hiukan
tavaramyynnistä ja tapahtumaviikonlopuista. Menoja on kotisivuista, koe- ja
tapahtumajärjestelyistä, hankinnoista (niin myyntitavaroiden kuin esim. kertahankinnat banderolli,
sirunlukija) sekä yhdistysjäsenyyksistä Pohjois-Hämeen Kennelpiiriin/SKL:ään, SBK:hon, SDJ:hin.
Yhdistyksen kassassa on rahaa noin 1500 euroa.
Aikaansaannoksina voimme jatkaa pitkälti vanhalla listalla toimivista asioista: yhdistyksen
kotisivut, mejä- ja draj-kokeiden tilastoinnit lähes ajantasaisina, FI JVA- ja FI KVA-koirien
esillepanon, tiedottamisen säännöllisyyden niin yhteisistä asioista kuin toivottavasti ainakin osaa
jäsenkunnasta kiinnostavista yleisistä asioista sekä kotisivuillamme että sähköpostilla,
messuosallistumiset.
Keväällä pääsimme kaksille isoille messuille. Tampereella järjestettiin neljän alan Supermessut.
Sattumien summana pääsimme omalle ständillemme todella keskeiselle sijainnille. Kävijöitä ja
rapsuttelijoita riitti kolmeksi päiväksi. Saimme jopa kehuja messujärjestäjiltä! Kuopiossa
järjestettiin isot Erämessut, joissa olimme yhdessä SBK:n kanssa edustamassa kolme päivää.
Kävijöitä täälläkin oli yli 30000, joten taputtelijoita ja kyselijöitä riitti! Tämäkin oli onnistunut
reissu ja tuotti hyvää mainetta ja mainosta myös jälkikäteen.
Jäsenkuntamme on erittäin aktiivista. MEJÄ-kokeista lähes 100%:a kaikkien basset-rotuisten
koekäynneistä on jäsentemme tekemiä. Jäsenhankinta on siis ollut kiitettävää ja koetarjonta on
hyvää! Ajokoepuolella rodusta riippuen jäsenemme tekevät noin 65-80% niin koesuorituksista kuin
palkintoluokkaan oikeuttavista tuloksistakin.
Koemäärät MEJÄ-puolella eivät ole mainittavasti nousseet jäsenmäärän nousun myötä. Kokeet ovat
pääosin olemassaolevia ja niitä on siirretty nimiimme. Uutta tarjontaa emme ole vielä pystyneet
luomaan mainittavasti. Tampereen kokeen 6 paikkaa on tarkoitus tuplata ensi kaudelle. Kun taas
ajokoepuolella koemäärät ovat nousseet merkittävästi perustamisestamme lähtien! Täällä olemme
myös lisänneet tarjontaa tapahtumaviikonloppujen kautta. Bretagnenbassettien käyntimäärät ovat
nousseet 18->21->28 (vuodet 2013, 2014, 2015), yli 55% perustamisestamme lähtien. Petittien
kohdalla koemäärät ovat vastaavasti 5->6->13, koekäynnit ovat yli kaksinkertaistuneet ja
koekoiramäärä samoin. Täytyy silti tarkentaa, että petittien käyntimäärien kasvu on enemmän
paikallisaktiivisuutta kuin yhdistyksen tarjontaa, mutta hienoa silti! Grandien kohdalla yksi koira
vastasi käynneistä monta vuotta, nyt käyjiä on yhden sijaan neljä!
Kesällä pääsimme osallisiksi luonnetestien (LTE) järjestelyihin yhteistyössä Länsi-Uudenmaan
Mäyräkoirien kanssa. Talkooväkeä tarvittiin muutamia henkilöitä ja osallistujia omasta porukasta
oli joitakin. Monelle kokemus oli ensimmäinen tähän mielenkiintoiseen maailmaan. Suosittelen
halukkaita vapaaehtoisuuteen, osallistumispaikat ovat kiven alla.

Tapahtumaviikonloput olivat menestys. Osallistujia oli pitkälti toistakymmentä per tapahtuma ja
koiria vielä enemmän. Säät suosivat ja seura oli erinomaista. Tapahtumaviikonloppujen kokeissa
saimme yhden AVO1-tuloksen, joka oli odotuksiin nähden alakanttiin. Idea ja toteutus jatkuvat
toivottavasti useammassa paikassa taas ensi syksynä.
Kursseja pidettiin kaksi. Etelän tapahtumaviikonlopun yhteydessä pidettiin DRAJ koetoimitsijakurssi, pohjoisessa oli yhdistetty DRAJ-palkintotuomari/koetoimitsija-kurssi.
Sponsorineuvotteluita käytiin ja saatiin DogIT-asuvalmistajasta yhteistyökumppani. Saimme hienon
banderollin ja palkintoja mejä-kokeisiimme Tampereelle. Tällä osa-alueella meillä on paljon
parannettavaa tulevina vuosina niin ottavana kuin antavana osapuolena. Kokemuksen myötä oppia
karttuu.
Hallitus on kokoontunut 2015 seitsemän kertaa osallistumisprosentilla 97. Jäsenet 2015 Riikka
Alanne, Jorma Rinne, Simopekka Mäkinen, Emmi Pelttari, Tove Järvinen.
Merkittävimmät käyttösaavutukset Käyttöbassettien jäsenten bassetrotuisille koirille vuodelta 2015
niillä tiedoin, joita meillä on käytössämme:
FI JVA Suomen Jäljestämisvalio gbgv DINETTEN GLITTER GUERRIER FI37689/11.
Omistajat (2/3 nimetty): TIKKALA JENNI, OULU - ALANNE RIIKKA, HALKIA
M-15 MESTARI 2015
bb ÅSTDALEN'S UNIQUE FI25182/10
Omistajat: HEINONEN MAARIT, KOTIKYLÄ
NISKANEN KARI, KOTIKYLÄ
RMJ-15, rotumejän voitto 2015
gbgv DINETTEN GRAND FAUCILLE FIN36642/08
Omistaja: HÄRKÖNEN RISTO, VARKAUS
Tampereella 15.01.2016
Simopekka Mäkinen
Käyttöbassetit ry, sihteeri

