
KÄYTTÖBASSETIT ry
Yhdistykseemme kuuluu sekalainen joukko  
erirotuisten bassettien käytön harrastajia.   
Tavoitteenamme on bassetkerhoon kuuluvien 
rotujen käyttöpuolen edistäminen  
(DRAJ, MEJÄ).

Lisätietoja, kasvattajia ja muuta käyttöön  
liittyvää tilastointia löydät kotisivuiltamme 
kayttobassetit.kotisivukone.com

Sähköpostimme yhteydenotoille on  
kayttobassetit@gmail.com



BASSETIT

Ranskalaisia ajavia ja jäljestäviä bas-
settirotuja on lukuisia erilaisia. Suo-
messa eniten käyttöominaisuuksiensa 
puolesta hyödynnettyjä ovat bretag-
nenbassetit ja griffon vendeenit (petit 
ja grand basset). 

Näitä karvabassetteja on alun perin 
käytetty yksin tai ajueina kanin, jänik- 
sen, ketun, metsäkauriin ja villisian ajo-
metsästykseen. Suomessa rotuja käyte-
tään lähinnä jäniksen metsästykseen ja 
haavoittuneen riistan jäljitykseen. Koi-
rat soveltuvat hitaan ajotapansa vuok-
si myös peuranajoon, missä sellainen 
on sallittua.

Rauhallinen luonne ja kumea ajohauk-
ku erottavat bassetit muista ajokoira-

roduista. Bassetit 
ovat intohi-

moisia met-
sästäjiä, 

m u t t a 

samalla myös erinomaisia seuralaisia; 
sosiaalisia, kiintyviä ja tasapainoisia. 
Hieman itsepäisiä, mutta silti tottelevai-
sia. Vapaana pitäminen saattaa metsäs-
tysvietin vuoksi olla haasteellista. Riis-
taveriset koirat tarvitsevat vilkkautensa 
vuoksi paljon aktivointia, kuten lenkkei-
lyä ja haistelutyötä sekä johdonmukai-
sen kasvatuksen, jotta ne ovat mukavia 
seuralaisia myös kotioloissa.

Baijerinvuoristovihikoira on saksa-
lainen vahvistus bassettirotujen jou-
kossa. Se on hyvin kestävä ja liikkuva 
koira. Nykyään baijerilaista käytetään 
pääasiassa haavoittuneen riistan jäljit-
tämiseen. Rodun jäljestystyyli on tark-
ka ja rauhallinen. Se etenee jälkitarkasti 
kävelyvauhtia ja merkkaa kulmat millil-
leen. Ajavaksi koiraksi siitä ei ole; se kyl-
lä ajaa jänistäkin mutta yleensä ääneti.

Monille tulee bassetista mieleen pit-
käkorvainen ja kieltämättä vähän 

hassunnäköinen koira. Tämä 
basset hound on ihana 

seura- ja perhekoirana, 
mutta sillä on viette-
jä myös metsästys- ja 
jäljestysharrastuk-
siin. Metsästyskäy-
tössä basset hound 
on nykyään harvinai-

suus, mutta jäljestys-
harrastajia löytyy ihan 

koetilastoistakin. Basset 
houndin ajohaukku on ko-

meaa ja kuuluvaa.

Rotumääritelmät löytyvät Kennellii-
ton sivuilta (www.kennelliitto.fi).

Tuomarit arvioivat koiran hakua, 
ylösottoa, ajovarmuutta, hukkatyös-

kentelyä, haukkua, tottelevaisuutta 
sekä kokonaisvaikutelmaa.

Saadakseen kokeessa ajopisteitä tulee 
koiran ajaa avoimessa luokassa vähin-
tään 45 minuuttia ja voittajaluokassa 
yhteensä vähintään 60 minuuttia. Ha-
kuerä kestää enintään kaksi tuntia. 
Avoimessa luokassa on yksi kahden 
tunnin ajoerä. Voittajaluokan tunnin 

ja kahden tunnin ajoerät ohjaa-
ja voi valita koiralleen halua-
massaan järjestyksessä. Ajokoe 

on koiralle fyysisesti raskas, 
koska etenkin voittajaluo-
kan koiran on jaksettava 
työskennellä tarvittaessa 

pitkälti yli kahdeksan tun-
tia maastossa.

Vuosittain bassettien par-
haimmisto mittelöi ajomesta-
ruudesta Basa-kisassa eli bas-

settien SM-ajokokeessa. Kisaan 
osallistuvat edelliskauden mestari 

sekä kymmenkunta eniten valinta-
pisteitä edellisellä tai kuluvalla kau-

della saanutta voittajaluokan koiraa.

DRAJ - ajokoe

Suomen Bassetkerhon rotujen 
ajo-ominaisuuksia metsästyskäy-
tössä arvostellaan dreevereiden 
ajokokeen säännöillä. Kokeis-
ta käytetään lyhennettä DRAJ  
(jäniksenajo) tai DKAJ (ketun- 
ajo). Kokeiden tarkoituksena 
on arvioida koiran käyttöomi-
naisuuksia ja saada näin lisä-
tietoa jalostukseen. 

Kokeissa 
on kaksi luokkaa: avoin- ja voittaja-
luokka. Koira voi siirtyä voittajaluok-
kaan saavutettuaan avoimesta luokas-
ta ensimmäiseen palkintoluokkaan 
oikeuttavan tuloksen. Voittajaluok-
kaan osallistuvalta koiralta vaaditaan 
näyttelytulos ja käyttövalionarvon koi-
ra saavuttaa kolmella voittajaluokan 
ykköstuloksella.

Koiran mukana koemaastoon lähte-
vät koiranohjaaja, maasto-opas sekä 
tuomari tai kaksi (voittajaluokassa). 



BASSETTI ajurina

Bassetti vaatii pidemmän ajan kypsyä 
ajuriksi kuin ajokoira. Sitä ei pidä omi-
naisuuksiltaan verrata suomenajokoi-
raan, joka on ylivertainen koira jänik-
senajoon. Bassetin tassut kestävät 
erinomaisesti, pakkanen ei hait-
taa ja lumessa se pärjää hienos-
ti kunhan jalat yltävät pohjaan 
ponnistamaan. Periksi tämä 
koira ei anna!

Bassetin hakulenkin muoto 
on apilanlehtimäinen (2-3 lehteä) 
ja laajuudeltaan 100-300 metriä. 
Tyypillistä ovat myös hakupistot, jol-
loin koira palaa omia jälkiään takaisin. 
Kun lenkit on tehty ilman hajuja, käy 
koira selvästi kertomassa etenemisha-
lustaan. Runsaskin herättely yöjäljellä 
on normaalia. Tämä kuulostaa suoman-
ajokoiraan tottuneesta oudolta, mutta 
tyyliin tottuu äkkiä ja siitä oppii ennak-
kovaroituksena nauttimaan.

Työskentely yöjäljellä on hidasta ja jäl-
kitarkkaa, mutta tietyissä keliolosuhteis-
sa tällainen tapa voi tuottaa paremman 
lopputuloksen kuin hosuva eteneminen. 
Bassetti selvittää yöjäljen kirsu maas-
sa ja oikomista tapahtuu vasta vuosien 
kokemuksella, jos silloinkaan.

Ajossa kokemuksen myötä vauhti 
kasvaa ja paikoin edetään ilmavainul-
la. Kaksiäänisyys ja haukun kuuluvuus 
ovat erinomaisia ajon sujuessa. Basse-
tin ajoääneen tottuneelle haukku on 
myös kertovaa.

Hukan tullessa 
toiminta on met-
sämiehelle normaalin 
näköistä. Alkuun ihmetellään, sitten 
otetaan vähän pakkia ja aletaan etsiä 
rengastamalla ulosmenoa. Ajamattomat 
jäljet todennäköisesti haukahdetaan, 
mutta mitään äänekästä puuhaa haku 
ei ole. Mikäli homma kestää, eikä jäl-
keä tahdo löytyä, saattaa bassetti palata 
omia jälkiään jonkin matkaa taaksepäin. 
Nuorelle koiralle voi olla avuksi mars-
sia hukalle merkkipaaluksi ja rohkaista 
koiraa jatka-
maan etsin-
tää. Iän ja 
kokemuksen 
myötä omatoi-
misuus kasvaa 
ja samoin hukan 
selvitys omin neu-
voin.

MEJÄ - jäljestäminen

Metsästyskoirien jäljestämisko-
keen tarkoituksena on selvittää koi-
ran kyky seurata haavoittuneen riis-
taeläimen verijälkeä.

MEJÄ, jota myös verijäljeksi sa-
notaan, on alun perin koemuotona 
luotu aktivoimaan koiranomistajia 
treenaamaan koiriaan jäljestämään lii-
kenteessä tai metsästystilanteissa haa-
voittuneita eläimiä. Koejälki pyrkii mat-
kimaan käytännön jäljen tapahtumia.

Verijälki tehdään metsään vetämällä ve-
rellä kostutettua naruun kiinnitettyä pe-
susientä. Noin vuorokausi myöhemmin 
koiranohjaaja kulkee saman reitin antaen 
koiran työskennellä itsenäisesti jäljen sel-
vittämiseksi.

MEJÄ–kokeessa jälki on pituudeltaan 
noin 1000 metriä avoimessa luokassa ja 
noin 1300 metriä voittajaluokassa. Jäl-
jessä on kulmia, makauksia ja verettö-
miä osuuksia, joiden perusteella tuoma-
ri arvioi koiran kykyä jäljitystyöhön.

MEJÄ on sulanmaan harrastus. 
MEJÄ–kokeet ajoittuvat varsinai-

sen metsästyskauden ulkopuolelle 
keväästä syksyyn. Koirat ovat jäljes-

täessä aina kytkettyinä.

Laji on mukavaa toimintaa koiran 
kanssa. Se antaa haastetta jälkilii-
nan molempiin päihin: koiralle jäl-
jestäjänä ja ihmiselle sekä ohjaajana 

että jäljen tekijänä. Jäljestykses-
tä nauttivat miltei kaikki koirat 
ja kokeet ovat tapahtumina mu-
kavia koiraharrastajien viikon-

loppukokoontumisia. Koiran 
kehitystä on antoisaa seurata. 
Tavoitteita voi halutessaan aset-
taa SM–tasolle asti, käytännön 

jäljestystöitä unohtamatta.



Haluamme todistaa bassetit 
rotuina käytössä toimivik-
si ja tuoda rotuja tutuksi 
metsästäjille ja metsäs-
tyksestä kiinnostuneil-
le. Niin uusille kuin 
vanhoille rotujemme 
ystäville pyrimme 
tarjoamaan heidän 
tarpeisiinsa sopi-
van ja jatkuvasti 
odotusarvoltaan 
paremman koiran.

Uusia jalostuslin-
joja haetaan toisi-
naan ulkomailta saak-
ka. Tämä on edellytys 
pienen rodun riittävän 
jalostuskannan yllä-
pidossa. Riskinä on, 
että ulkomaisen tuon-
tikoiran perimä on hy-
vin vaikeaa ellei mah-
dotonta selvittää muun 
kuin tulosten osalta. Laa-
jempi ja koeteltu kotimainen 
kanta olisi paras turva paitsi tulosten 
niin terveyden puolesta. 

Käyttöominaisuuksia tulee vaalia 
myös koiran ulkomuotoa koiranäyt-
telyissä arvosteltaessa. Tähän pyrim-
me eniten käytössä olevien bassetti-
rotujemme kohdalla.

Käyttöbassetit ry on perustettu 
vuonna 2014. Yhdistyksen tavoittee-
na on Suomen Bassetkerhoon kuulu-
vien rotujen käyttöominaisuuksien 
edistäminen (erityisesti koemuodot 
DRAJ ja MEJÄ). Järjestämme kokei-
ta, kursseja ja tapahtumaviikonlop-
puja, yhdistämme kokeneita ja aloit-
televia harrastajia sekä osallistumme 
messuille. 

Käyttöbassetit ry:n tavoitteena on 
johdattaa aloittelijoita harrastuksen 
pariin. Tarjoamme jäsenillemme hel-
pomman alun käyttöharrastuksiin 
neuvomalla ja opettamalla. Mones-
ti kyse on siihen ensimmäiseen ko-
keeseen lähtemiseen rohkaisusta 
ja esimerkiksi tuomarin tarjoa-
misesta ajokokeisiin.

KÄYTTÖBASSETIT - yhdistys


