
KÄYTTÖBASSETTIEN UUSI TULEMINEN 

Keväällä 2014 on perustettu uusvanha yhdistys nimeltään Käyttöbassetit ry. Taustalla on ryhmä 
erirotuisten bassettien käyttöä harrastavia ihmisiä. Yhdistyksen tavoitteena on Suomen 
Bassetkerho ry:n alaisten rotujen käyttöpuolen edistäminen (DRAJ, MEJÄ). 
 
Suomen Bassetkerho ry edustaa lähes viittätoista pääosin bassetrotua. Mukana on niin seura- ja 
näyttelykoiraharrastajia kuin vakavamielisiä käyttöihmisiä. Kuten aina isommassa porukassa joku 
vähintään tuntee jäävänsä vähemmälle huomiolle ja yrittää muuttaa vallitsevaa tilannetta. Kun 
sisäpuolelta vaikuttaminen ei onnistu niin monesti päädytään ulkopuoliseen toimintaan. 
 
Samaan johtopäätökseen tuli useampi ihminen ja muutama vuosi sitten kuopatun yhdistyksen 
tilalle päätettiin perustaa uusi samalla nimellä ja samalla idealla, mutta uusilla toimijoilla. 
 
Käyttötulokset 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 yksilötasolla, mutta kokeissa käyviä 
yksilöitä on harmittavan vähän yleiseen tasonmittaukseen. 
 
Käyttöbassetit ry on perustettu vastaamaan nimenomaan tähän puutteeseen. Tavoitteenamme on 
saada lisää koekäyntejä, lisää aktiivisia harrastajia, lisää näkyvyyttä, laajempi tieto koiriemme 
käyttöominaisuuksista, tätä kautta parempi tulos jalostuksessa ja taas lisää ja parempia tuloksia 
jne. 
 
Vuosittain syntyy noin 130 pentua em. kolmeen bassetrotuun. Perinteisillä metsästyskoiraroduilla 
(beagle, dreeveri, suomenajokoira) kokeissa käy 10-20% kannasta. Koekäyntejä on 1-3 kertaa 
vuosittaisten rekisteröintien määrä. Meidän pitäisi saada pelkästään ensikertalaisia koekoiria 
vuosittain 15-25 ja sen päälle kaksin-kolminkertainen määrä vanhempien ikäluokkien koiria. Kun 
vielä kukin koira käy useamman kerran kaudessa kokeissa, pitäisi koemäärien olla noin 150 
(draj+mejä, kaikki yhteensä). Kaudella 2013 koekäyntejä oli 71 ja koiria kävi kokeissa 
nelisenkymmentä. Nykytilanteessa ollaan suunnilleen puolivälissä tavoitetta. 
 
Perinteisiltä roduilta muutama luku rekisteröinneistä ja koekäynneistä vuodelta 2013. Mejä-
kokeita roduilla joko ei ole tai sitten yksittäisiä käyntejä. Beagle: rekisteröintejä 552, BEAJ-käyntejä 
398. Dreeveri: rekisteröintejä 187, DRAJ-käyntejä 553. Suomenajokoira: rekisteröintejä 1664, 
AJOK-käyntejä 3485. 
 
Ajopuolella koetarjonta riittää hyvinkin tarpeisiimme. DRAJ-kokeita järjestetään ympäri maata ja 
koirien määrä kokeissa ei ole rajoittava tekijä kuin joissain hyvin harvoissa poikkeuksissa. Lisäksi 
aloitteleva koira voidaan koetella ns. pitkässä kokeessa, jolloin kokeen vain omalle koiralleen voi 
järjestää ennalta sopien vaikka omille metsästysmailleen. 
 
Mejä-kokeissa tilanne on huomattavasti huonompi. Yhtä koepaikkaa kohti voi jonossa olla jopa 
toistakymmentä koiraa! Näin kun koe on esim. arkena ja lähellä jotain suurempaa asutuskeskusta. 
Normaalissa kokeessa yhtä paikkaa kohti on silti yksi-kolme koiraa vielä hyväksyttyjen jälkeenkin 



varasijalla. Tarjonta perustuu seurojen ja kerhojen aktiivisuuteen, joten tähän tarpeeseen yhdistys 
suunnittelee uusia kokeita antaen etusijan omille jäsenilleen. 
 
Mejä-säännöissä olisi selvä tilaus jollekin kevennetylle koemuodolle ajopuolen pitkän kokeen 
tapaan. Kaikilla ei ole aikaa eikä halua koko viikonlopun kokeisiin ja toisaalta kokeilijat vievät 
paikan tosiharrastajilta. Yhteistyötä tarvittaisiin kattavasti ja maanlaajuisesti yli kaikkien mejää 
harrastavien ihmisten, yhdistysten ja järjestöjen kesken tilanteen muuttamiseksi ja jonkin uuden 
järjestelyn luomiseksi. 
 
Pari sanaa itse basseteista. Eniten rekisteröityinä on basset houndeja, joka on perinteinen 
englantilainen bassetti ja yleensä ensimmäinen mielikuva sanasta bassetti. Emämaassa koiraa 
käytetään metsästykseen, jonka takia esim. kansainvälisen muotovalion titteliin vaaditaan rodun 
kotimaan järjestön vaatimuksesta elävän riistan koetulos (Suomessa DRAJ). Kyseessä on 
käyttökoira, jota ei Suomessa koekäyntien määrällä voi uskoa. Vuonna 2013 rodulla oli kolme 
mejä-käyntiä kahdella eri koiralla.  
 
Loput rotujärjestön bassetit ovat ranskalaisia. Emämaassa niitä käytetään ajueina villisian, 
jäniksen, ketun 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. 
 
Suomessa käyttöbassetit voidaan jakaa karkeasti muutamaan alueelliseen keskittymään. Etelä-
Suomessa koiria on Tampere-Helsinki akselilla, pohjoisessa Oulusta rannikkoa pitkin etelään 
Pohjanmaa kattaen. Sitten on Itä-Suomen bumerangi, joka kulkee Jyväskylä-Varkaus-Kuopio-
Iisalmi-Joensuu –linjaa. Ahvenanmaalla on oma yhteisönsä, josta mantereella ei ole toistaiseksi 
selvää kuvaa kuin joidenkin pentueita koskevien kyselyiden kautta.  
 
Ahvenanmaa on oma lukunsa, koska siellä esim. bretagnenbassettia voidaan käyttää Ruotsin 
tapaan myös kauriin ja peuran ajoon. Tästä on ”hitaasti ajavilla roduilla” hanke menossa, että 
manner-Suomessakin 28cm raja poistettaisiin ja korvattaisiin roduilla sorkanajoa koskien. 
Vaikutuksia olisi suoraan koesääntöihin (sallitut koe-eläimet ja vaikutus ajoaikaan, sulkemiseen 
jne.) ja kysyntää siirtyisi sorkkaeläinten metsästäjillä mahdollisesti mäyräkoirista muihinkin 
rotuihin. 
 
Ruohonjuuritasolla Käyttöbassetit ry:n tavoitteena on johdattaa aloittelijoita harrastuksen pariin. 
Kyse on eniten siihen ensimmäiseen kokeeseen tuuppauksesta, rohkaisusta, neuvonnasta, ja 
esimerkiksi ajokokeisiin tuomarin tarjoamisesta. Tätä kautta laajempi yleisökin huomaisi, että 
basseteissa on hyvinkin kelpoisia käyttöominaisuuksia erinomaisen luonteen lisäksi. Suuntaus 
metsästyksessä on kohti pirstaloituneempia metsästysmaita ja mejä on suurelta osin 
kaupunkilaisten harrastus. Näihin ja kotioloihin rotumme ovat usein soveliaampia kuin jurommat 
ja askeettisemmat perinteiset metsästyskoirarotumme. 
 
Tällä hetkellä jalostusmielessä tuloksellisia uroksia saa etsiä maan rajojen sisäpuolelta hyvin 
tiheällä kammalla. Koekäynnit ovat liiankin usein kasvattajien vastuulla, ja mikäpä siellä kokeessa 
on kuin se kasvattajan oma kantanarttu… Uutta verta haetaan toisinaan ulkomailta saakka, joka on 



yksi edellytys pienen rodun terveen (sukusiitosmielessä) kannan ylläpidossa. Riskinsä siinäkin: 
ulkomaisen perimän taustat on hyvin vaikeaa ellei mahdotonta selvittää muun kuin tulosten 
osalta. Laajempi ja koeteltu kotimainen kanta olisi paras turva, koska suomalainen koiratietokanta 
on maailman paras ja kattavin paitsi tulosten niin terveyden puolesta.  
 
Yhteenveto. Tavoitteenamme on todistaa koiramme toimiviksi, sitä kautta nostaa tietoisuutta 
niiden olemassaolosta ja ominaisuuksista, ja aikaa myöten parantaa keskiarvokoiraa ja tehdä 
huipuista entistä parempia keulakuvia toiminnallemme. Tarjoamme jäsenillemme helpon alun 
harrastukseen käytännön tasolla neuvomalla ja opettamalla. Niin uusille kuin vanhoille rotujemme 
ystäville pyrimme tarjoamaan tarpeeseen sopivan ja koko ajan odotusarvoltaan paremman koiran. 
 
Lisätietoja, kasvattajia ja muuta käyttöön liittyvää tilastointia löytää kotisivuiltamme 
kayttobassetit.kotisivukone.com. Sähköpostimme yhteydenotoille on kayttobassetit@gmail.com.  
 
Kaikki Suomen Bassetkerhon alaiset rodut, rotumääritelmät jne. löydät SBK:n sivuilta 
http://www.suomenbassetkerho.com//. 
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