KÄYTTÖBÄSSETIT RY,
TÖIMINTÄKERTÖMUS 2016
Tänäkin vuonna paljon ideoita, tapahtumia ja asioita on saatu niin vireille kuin toteutukseen.
Jäseniä 5.1.2017 oli 105 (vuosi sitten samalla päivämäärällä 87). Taloudellinen tilanteemme on
hyvä. Tulot ovat pääosin jäsenmaksutuloja, iso osuus mejä-kokeista, hiukan tavaramyynnistä ja
tapahtumaviikonlopuista. Menoja on kotisivuista, koe- ja tapahtumajärjestelyistä, hankinnoista sekä
yhdistysjäsenyyksistä Pohjois-Hämeen Kennelpiiriin/SKL:ään, SBK:hon, SDJ:hin. Yhdistyksen
kassassa on rahaa 1.1.2017 884,78 euroa.
Aikaansaannoksina voimme jatkaa pitkälti vanhalla listalla toimivista asioista:
tapahtumaviikonloput, 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. Bretagnenbassetille esitettiin rotujärjestön syyskokoukseen käyttötulosta muotovalion
edellytyksenä ja se saatiin äänestyksessä läpi.
Negatiivisina asioina voidaan pitää kahnauksia rotujärjestön kanssa. Keväällä rotujärjestö protestoi
yleisohjettamme koirien yhdistelmässä huomioonotettavista seikoista ”jalostusneuvoina”. Syksyllä
keskustelua herätti rotujärjestön kokouskäytäntö, jossa esityksiä ei löytynyt mistään.
Jälkimainingeissa loiskui vielä muutaman vuoden takainen äänestys eikä tästä selvinnyt kumpikaan
osapuoli kuivin jaloin.
Koekäyntejä oli viime vuonnakin ennätysmäärä. Esimerkiksi bretagnenbassettien koemäärä oli
vuonna 2016 32, kun se edellisinä vuosina oli 28, 21, 18. Tulosten määrä ei ole vastaavassa
suhteessa noussut johtuen suuresta ensikertalaisten osallistujien määrästä. Mennyt syksy oli tosin
yleisestikin hyvin vaikea erittäin lämpimän syksyn takia.
Sipoon koe oli tulosten pohjalta paras. Siellä kaikki neljä osallistunutta koiraa sai tuloksen.
Lohikoskellakin kaikki kolme osallistujaa saivat ajon, mutta siellä jäätiin ilman tuloksia.
Susitilanne on ryöstäytynyt käsistä. Aiemmin Itä-Suomi tiedettiin vaaralliseksi paikoitellen. Nyt
useissa paikoissa kerrottiin, että tilanne on täysin menetetty ja tuurilla mennään. Kurikan
kokeissamme susi oli vieraillut koemaastoissa ja kieli keskellä suuta oltiin paikallisten turvaamina.
Viikko tästä ja Lohikoskella pantasusi oli yössä siirtynyt 30km pohjoiseen keskelle koemaitamme.
Susitilanteen muuttamiseksi yritämme löytää vaikutuskanavan omalta osaltamme, harrastuksemme
vaarantuu susien liiallisen lisääntymisen ja leviämisen myötä koko Suomessa.
Mejä-puolella järjestimme kokeita ennätysmäärän, mutta uusia, osallistuvia bassetteja olisi mukaan
mahtunut useampiakin. Kalajoen/Himangan kokeet olivat siitä erinomainen tapahtuma, että kaikki
kuusi osallistujaa olivat omia jäseniämme! Mejän yhteydessä on mainittava erikseen nuori
tähtemme Taneli (pbgv MÖRKA SKOGS DANIEL GÖRANSSON FI37309/15 Omistajat
Pellikka Sanna ja Veli-Pekka, Annonen), jonka kesä lähentelee täydellistä: kaksi kertaa 50 pistettä
(kerran AVO, kerran VOI), FI JVA ja Rotumejän voitto huippupistein 49. Ja koiralla on ikää vasta
puolitoista vuotta (synt. 8.4.2015)!

Myös Smillan (bb TUISKUPOLUN SMILLA FI53958/13 Omistajat Jonna Olsio ja Sulo Tuisku,
Närpiö) vuosi on ollut huikea: keväällä FI KVA, kesällä pentue, syksyllä M-16 eli bassettien SMajokokeen voitto!
Tapahtumaviikonloput olivat jälleen suosittuja. Osallistujia oli kymmenkunta per tapahtuma ja
koiria vielä enemmän. Säät suosivat (ihmisiä) ja seura oli erinomaista. Tapahtumaviikonloppujen
kokeissa jäimme ilman tuloksia, joka oli odotuksiin nähden alakanttiin. Uutena paikkana oli Lännen
tapahtuma, jonka keskuspaikkana toimi Kurikka.
Hallitus on kokoontunut 2016 seitsemän kertaa osallistumisprosentilla 92. Jäsenet 2016 Riikka
Alanne, Jorma Rinne, Simopekka Mäkinen, Emmi Pelttari, Hanna-Mari Ahtiainen.
Merkittävimmät käyttösaavutukset Käyttöbassettien jäsenten bassetrotuisille koirille vuodelta 2016
niillä tiedoin, joita meillä on käytössämme:
FI JVA Suomen Jäljestämisvalio pbgv MÖRKA SKOGS DANIEL GÖRANSSON FI37309/15
Omistajat Pellikka Sanna ja Veli-Pekka, Annonen.
FI JVA Suomen Jäljestämisvalio bh BASBUDDY ENGINEER ENRIQUE FI25141/11
Omistajat Ahtiainen Hanna-Mari ja Mikko, Espoo.
FI KVA Suomen Käyttövalio bb TUISKUPOLUN SMILLA FI53958/13
Omistajat Jonna Olsio ja Sulo Tuisku, Närpiö.
FI KVA Suomen Käyttövalio pbgv FRAGOLA URSUS UPEUS
Omistaja Pellikka Veli-Pekka, Annonen

FI31350/09

M-16 MESTARI 2016
bb TUISKUPOLUN SMILLA FI53958/13
Omistajat Jonna Olsio ja Sulo Tuisku, Närpiö.
RMJ-16, rotumejän voitto 2016 pbgv MÖRKA SKOGS DANIEL GÖRANSSON FI37309/15
Omistajat Pellikka Sanna ja Veli-Pekka, Annonen.

Tampereella 05.01.2017
Simopekka Mäkinen
Käyttöbassetit ry, sihteeri

