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DRAJ-SÄÄNTÖMUUTOS, KÄYTTÖBASSETIT 
ry:n NÄKÖKULMIA. 15.9.2015. 
Käyttöbassetit ry perustettiin keväällä 2014. Taustalla on ryhmä erirotuisten bassettien käyttöä 
harrastavia ihmisiä. Yhdistyksen tavoitteena on Suomen Bassetkerho ry:n alaisten rotujen 
käyttöpuolen edistäminen (DRAJ, MEJÄ, käytännön metsästys ja haavakoiden jäljestäminen). 
Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta ja opastusta, esim. ajotapahtumaviikonloppuja, sekä 
kokeita ja niihin tuomareita (kahtena syksynä tusinan verran draj-koestartteja pitkässä kokeessa, 
2015 6 omaa mejä-koetta). 
 
Kuudesta BASA-2014 –kisojen tuloksissa näkyvistä basseteista viisi on yhdistyksemme jäsenten 
omistamia ja ohjaamia koiria. Tämä kuriositeettina jäsenkunnastamme ja esimerkkinä siitä, että 
sääntömuutokset koskevat nimenomaan meidän jäsenkuntaamme. 
 

 
 
 
Olemme saaneet kommentoitavaksemme sääntötoimikunnan bassettien edustajan alustavan 
esityksen sääntömuutoksiin, mutta koska mielipiteemme on joiltain osin täysin eriävä, olemme 
päättäneet tehdä kannanottomme suoraan SDJ:lle omissa nimissämme 
 
DRAJ-tulokset ovat bassettien osalta olleet viimeiset viisi vuotta pääosin kolmen rodun 
aikaansaannoksia: bretagnenbassetin, grand basset griffon vendeenin ja petit passet griffon 
vendeenin. Joukossa on hyviä ja jopa erinomaisiakin tuloksia, mutta kokeissa käyviä yksilöitä on 
harmittavan vähän yleiseen tasonmittaukseen. 
 
Rotujärjestön bassetit ovat ranskalaisia (pl. basset hound). Emämaassa niitä käytetään ajueina 
villisian, jäniksen, ketun, kauriin ja kanin ajoon. Esimerkkinä kerrottakoon, että Ranskan Basset 
Fauve de Bretagne –kerhon puheenjohtajan mukaan bretagnenbassetteja on Ranskassa noin 
15000 ja metsästykseen niitä käytetään yli 95%:sti. Kerhon mottokin on kuvaavasti ”Chasse 
d’abord”, olkoon vapaa suomennos ”Metsästyksen ehdoilla”. Kuten Suomessa ajokoirilla niin 
sielläkin ohjaava toiminta tulee näyttelyihin ja ulkomuotoon käytön perusteella. 
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Itse sääntöasiaan. Tietoa olemme saaneet Dreeveri-lehdestä sekä sääntötoimikunnan jäsen Matti 
Kareelta, joka Käyttöbassettien tapahtumaviikonlopun yhteydessä osallistui Koetoimitsija 2 (draj)-
kouluttajan ominaisuudessa tapahtumaamme. 
 
YLEISIÄ HUOMIOITA: 

- Käyttöbassettien jäsenistö on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön SDJ:n kanssa, ja 
koetoimintaan erityisesti.  

- Pitkä koe on ollut erittäin tervetullut ja loistava keino helpottaa varsinkin siihen 
ensimmäiseen kokeeseen osallistumista. 

- Avoin luokka ja yksi tuomari helpottaa huomattavasti harrastuksen aloittamista. 
Toivoisimme sen säilyvän. 

- Pisterajojen huojennus on kädenojennus suuntaamme. Tätä käytäntöä mieluusti 
jatkamme, joskin pientä säätöä tilastojen valossa voisi tehdä. 

- Nykyinen voittajaluokan ajoaika 180 min on riittävä jalostuksellisiin tarkoituksiin, ajoajan 
pidennys ei toisi mielestämme lisäarvoa. 

 
YKSITYISKOHTAISEMPIA EHDOTUKSIA : 
 

- Haku, ylösotto, herättely.  
o Bassetin haku on lähtökohtaisesti erilaista kuin dreeverillä. Se voi olla rengastavaa, 

mutta myös ”apilanlehtimäistä” tai säteittäistä. Sen tulisi kuitenkin olla tehokasta 
kattaen hyvin ympäröivän maaston ja etäisyydeltään 100-400m.  

o Valtaosa basseteista herättelee yöjäljen löydyttyä. Joku sopivasti, toiset enemmän, 
on myös äänettömiä yksilöitä. Suositeltava tapa on antaa ääntä, mutta ei 
kuitenkaan ”ajaa”. Emme kuitenkaan näe, että herättelyn erikseen arvosteleminen 
olisi tarpeellista. 

o Haun ja ylösoton arvostelu erikseen on bassettien kohdalla perusteltua, koska haun 
vaihtumisen ylösottoon yleensä huomaa em. herättelyn perusteella. Meidän 
mielipiteemme siis on, että tämä arvostelukohta jätettäisiin ennalleen.  

- Dreeveri on maavainuinen ja se on perustavanlaatuinen ero bassettiin. Ilmavainu on 
hyväksyttävää toimintaa basseteilla. Ei plussaa eikä miinusta maavainuun verrattuna. 

- Ajoaika 
o Nykyisiin sääntöihin ja ajoaikoihin ei meillä ole ollut huomauttamista. Jos kuitenkin 

muutoksia tehdään niin 2x90 minuuttia saa meiltä eniten kannatusta 
voittajaluokassa, 1x90 minuuttia olisi luonnollinen muutos avoimeen luokkaan. 
Mikäli sellainen vielä jää. 

- Hakuaika 
o Juokseva 240 minuuttia kuulostaa hyvältä muutokselta ja saa kannatusta. 

- Kenraalihukka 
o Mielestämme tämä olisi hyvä poistaa. Jos jänis lopullisesti hukkuu niin uutta pitäisi 

saada siirtyä hakemaan säädetyn ajan jälkeen (30-40min).  
- Pisteytys 

o Sääntömuutoksen yhteydessä on puhuttu vaihtoehdosta, että ajopisteet alkaisivat 
kertyä heti nollasta. Tämän näämme hyvänä ehdotuksena, siinä voisi olla myös 
ratkaisu bassettien tulosjakauman korjaamiseen. Kuitenkin myös bassettien 
kolmosluokan palkintorajan on oltava niin ylhäällä, että koiran voi ajatella 
toimivaksi. Ominaisuuspisteet säälliset ja minimissään 30 min ajoaikaa (vertaa 
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säännöt basseteille Ruotsissa), yhdessä erässä, ei yhteensä. Yhteensä pitää olla 
enemmän, jos kaikille on kaksi ajoerää. 

o Kaikkiaan basseteilla ajokoekäyntejä on valitettavan vähän. Nyt voimassa olleilla 
säännöillä AVO3 -  ja AVO2 – tulokset ovat jääneet lähes pois. Yksi yhdistyksemme 
tärkeimmistä tavoitteista on edistää bassettien metsästyskäyttöä, jolloin avoimen 
luokan vaatimattomammatkin tulokset saavat tärkeämmän merkityksen kuin mihin 
dreevereillä on totuttu. Pisterajan pitää olla saavutettavissa, mutta myös 
todistettava koirasta silti ainakin periaatteellinen mahdollisuus toimia käytössä ja 
omata riittävät jalostukselliset (käyttö)ominaisuudet.  

- Tuloksiin oikeuttavat pisterajat 
o Alla olevasta kaaviosta ja taulukosta käy ilmi, kuinka tuloksiin oikeuttavat alennetut 

pisterajat ovat vaikuttaneet bassettien saamiin DRAJ tuloksiin. Mukaan on 
huomioitu vuosina 2008 -2015 helmikuun loppuun kaikkien basset-rotujen tulokset 
(siis poislukien saukkokoira). 

o Karkeasti pyöristäen voidaan sanoa, että ykköstuloksista (AVO ja VOI) 50 % olisi 
jäänyt saavuttamatta, jos basseteilla olisi samat pisterajat kuin dreevereillä, sekä 
kaikkiaan tuloksista vain 35 % olisi nyt saavutettua tasoa. Tämä riittänee 
kuvaamaan, että alennetut pisterajat ovat, ainakin toistaiseksi, tarpeelliset edes 
nykyisentasoisen koetoiminnan ylläpitämiseksi! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tässä kaaviossa taaempana on punaisella bassettien koetulosjakauma (tulokset kpl) vuosina 2008 – 2015 
helmikuun loppuun saakka. Edessä sinisellä on kuvitteellinen tulosjakauma, jos basseteilla olisi samat 

pisterajat kuin dreevereillä. Kaavio myös havainnollistaa, kuinka varsinkin avoimessa luokassa alemmat 
tulokset ovat jääneet hyvin vähälle, AVO3 – tuloksia ei todellakaan ole tänä aikana tullut yhtään. 

Dreeverien pisterajoilla
Nykyisillä pisterajoilla

0

5

10

15

20

25

AVO3 AVO2 AVO1 VOI3 VOI2
VOI1

 
Koetuloksia 

Joista dreeveri-
pisterajan  

 
 yhteensä kpl olisi ylittänyt % 

AVO3 0 0 
AVO2 8 0 
AVO1 21 48 
VOI3 7 43 
VOI2 13 0 
VOI1 23 52 
KAIKKI 72 35 
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YHTEENVETO: 
 

- Käyttöbassetit ry esittää DRAJ-sääntötoimikunnalle harkittavaksi omina näkökulminaan  
o Avoimen luokan ja pitkän kokeen toivotaan säilyvän 
o Haku ja ylösotto pidetään omina arvostelukohteinaan 
o Ilmavainu on hyväksyttävää toimintaa basseteilla. Ei plussaa eikä miinusta 

maavainuun verrattuna. 
o Ajoaika (voittajaluokassa) nykyinen 60+120=180min tai 2x90=180min 
o Kenraalihukka pois (ajallinen raja 30-40min kuten nytkin, mutta ei erän loppu mikäli 

erää on vielä jäljellä) 
o Huojennus bassettien pisterajoissa nähdään edelleen tarpeelliseksi. Pisterajojen 

säätöön on tilaus, mutta tasoon ei varsinaisesti haluta puuttua nostavasti tai 
laskevasti. 

 
 
 
LIITTEENÄ TILASTOINTIA 
 
 
Lisätietoja, kasvattajia ja muuta käyttöön liittyvää tilastointia löytää kotisivuiltamme 
http://kayttobassetit.kotisivukone.com/ . Sähköpostimme yhteydenotoille on 
kayttobassetit@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 
Käyttöbassetit ry, hallitus 
 
Riikka Alanne, Puheenjohtaja 
Jorma Rinne, Varapuheenjohtaja 
Simopekka Mäkinen, sihteeri 
Emmi Pelttari, jäsen 
Tove Järvinen, jäsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sivu 5 / 7 
 

LIITE 
 

o  

o  

o  

o  
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

VOI3 VOI2 VOI1 AVO3 AVO2 AVO1

tuloksia (54 kpl, bb 2008-2015)

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00

VOI3 VOI2 VOI1 AVO3 AVO2 AVO1

pisteiden keskiarvo

0%
20%
40%
60%
80%

100%

VOI3 VOI2 VOI1 AVO3 AVO2 AVO1

"bassettirajoissa % tuloksista"

0

5

10

15

20

VOI3 VOI2 VOI1 AVO3 AVO2 AVO1

koekoiria



Sivu 6 / 7 
 

Nämä tilastot ovat vain bretagnenbassetista, mutta ne voinee yleistää koskemaan 
muitakin ajavia bassettirotujamme. 

 Koekäyntejä 2008-2015 on kaikkiaan 140.  
 Näistä avoimen luokan käyntejä on 61, voittajaluokan lähtöjä 79. 

Voittajaluokassa tuloksia on 41 % / 32 kpl, avoimessa luokassa 36 % / 22 kpl. 
 AVO3 tuloksia ei ole yhtään, eli rajan asetus alkujaan ei ole kohdallaan. 

Ajoajasta tulevat pisteet minimissään ovat 24.38. Käytännön minimi 
kokonaispisteissä lienee noin 45. 

 AVO1-tuloksia on 17. Näistä bassettirajaan 55 - <75 pistettä on päästy 
9/17=53% tuloksista ja 47% on yli myös dreevereiden 75 pistettä. 

 Voittajaluokassa VOI1-tuloksia on 19. Näissä jakauma on siten, että 
8/19=42% on bassettirajoissa 60 - <75 pistettä ja 58% on yli 75 pistettä. 

 
 
 
 
Bretagnenbassettien koekäynnit 31.8.2008-29.8.2015 tämän linkin takana: 
 
https://asiakas.kotisivukone.com/files/kayttobassetit.kotisivukone.com/draj/Koekaynnit_20150831.pdf 
 
 
 
Kaksi viimeistä sivua kertovat määrän ja tulosjakauman koekäynneistä bretagnenbassetilla ja 
dreeverillä (2010 - 2015). Taulukoissa on yhtenevästi noin kolmasosa ykkösiä molemmissa 
luokissa, dreevereillä kolmasosa nollia, loput jotain muuta. Basseteilla jakauma nollatulosten ja 
muiden  osalta eroaa ja avoimessa luokassa on karkeasti vain nollia tai ykkösiä. 
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