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Hyväksytty: FCI 25.11.1999, Käännös: SKL-FKK 23.2.2001

Alkuperämaa: Keski-Afrikka, Vastuumaa: Iso-Britannia

FCI:n ryhmä: 5 pystykorvat ja alkukantaiset tyypit (alaryhmä 6)

Käyttötarkoitus: Metsästys- ja seurakoira.

Yleisvaikutelma: Kevytrakenteinen ja kevytluustoinen, aristo-
kraattisen näköinen koira. Korkearaajainen rungon pituuteen 
verrattuna, aina ryhdikäs, valpas ja älykäs. Pystykorvainen, 
ryppyotsainen pää on ylväästi pystyssä ja niska kauniisti 
kaareva. Syvä rintakehä; vatsaviiva kohoaa selvästi erottuvaan 
vyötäröön; häntä on tiiviisti kiertynyt. Gasellimaisen viehättävä 
ja sopusuhtainen koira. 

Tärkeitä mittasuhteita: Etäisyys otsapenkereestä niskakyhmyyn 
on hieman suurempi kuin otsapenkereestä kirsuun.

Käyttäytyminen/luonne: Haukkumaton, muttei mykkä. Rodun 
oma erityinen ääntely muistuttaa naurun ja jodlauksen sekoi-
tusta. Kaikin tavoin huomattavan siisti. Älykäs ja itsenäinen, 
kuitenkin omistajaansa kiintyvä ja valpas. Voi olla vieraita 
kohtaan pidättyväinen. 

Pää: Kun korvat ovat pystyssä, on otsassa runsaasti ohuita 
ryppyjä, sivurypyt ovat toivottavat, eivät kuitenkaan niin 
runsaina, että muodostuu löysää leuanalusnahkaa. Rypyt ovat 
pennuilla selvemmät kuin aikuisilla, kolmivärisillä varjostuksen 
puuttuessa vähemmän selvät.

Kallo-osa: Tasainen, kauniisti meislautunut ja keskileveä, ka-
penee kirsua kohti. Kallon sivut kapenevat tasaisesti suupieliä 
kohti, jolloin posket näyttävät kuivilta. 

Otsapenger: Vähäinen.

Kirsu: Mieluiten musta.

Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat vahvat. Täydellinen ja 
säännöllinen leikkaava purenta, jossa yläetuhampaat peittävät 
tiiviisti alaetuhampaat ja ovat kohtisuorassa leukoihin nähden. 

Silmät: Tummat, mantelinmuotoiset ja vinoasentoiset. Ilme on 
etäinen ja jokseenkin salaperäinen. 

Korvat: Pienet, teräväkärkiset, pystyt ja hieman eteenpäin kal-
listuneet, ohuet ja korkealle ylös kiinnittyneet; korvan kärki on 
lähempänä kallon keskikohtaa kuin korvan tyven ulkoreunaa. 

Kaula: Pitkä ja vahva olematta paksu, kauniisti kaareva, kurkun 
tyvestä hieman täyteläinen ja muodostaa niskaa korostavan 
jalon kaaren. Kaula on kauniisti lapoihin liittyvä, joten pää on 
ylväästi pystyssä. 

Runko: Sopusuhtainen.

Selkä: Lyhyt ja tasainen. 

Lanne: Lyhyt.

Rintakehä: Rintakehä on syvä ja poikkileikkaukseltaan soikea. 
Kylkiluut ovat selvästi kaarevat. 

Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa selvästi erottuvaan 
vyötäröön. 

Häntä: Ylös kiinnittynyt, pakaroiden kaari ulottuu hännän 
kiinnityskohdan taakse antaen takaraajoille lisää ulottuvuutta. 
Häntä kiertyy tiiviisti selkärangan päälle lähelle reittä muodos-
taen yksin- tai kaksinkertaisen kierteen.

Raajat 
Eturaajat

Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat ja kevytluiset. Niiden 
muodostama linja on edestä katsottuna pystysuora, jolloin 
eturinta on keskileveä. 

Lavat: Viistot, taakse sijoittuneet ja lihaksikkaat, eivät kuiten-
kaan liioitellut. 

Kyynärpäät: Tiiviisti rintakehän myötäiset. Edestä katsottuna 
kyynärpäät ovat samassa linjassa kylkiluiden kanssa. 

Kyynärvarret: Erittäin pitkät. 

Ranteet: Joustavat.

Välikämmenet: Pitkät ja suorat.

Käpälät: Pienet, kapeat ja tiiviit. Päkiät ovat korkeat, varpaat 
selvästi kaareutuvat ja kynnet lyhyet. 

Takaraajat 
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat ja lihaksikkaat. 

Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet. 

Sääret: Pitkät.

Kintereet: Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 

Käpälät: Kuten etukäpälät.

Liikkeet: Raajat liikkuvat suoraan eteenpäin ripein, pitkin, 
väsymättömin ja vauhdikkain askelin. 

Nahka: Hyvin joustava. 

Karvapeite: Karva: Lyhyttä, sileää, pinnanmyötäistä ja erittäin 
hienolaatuista. 

Väri: Puhdas mustavalkoinen; punavalkoinen; mustavalkoinen, 
jossa parkinruskea maski ja merkit silmien yläpuolella; musta, 
parkinruskea-valkoinen; juovikas (brindle): punaisella pohjalla 
mustia juovia, mitä selvemmin juovat erottuvat, sen parempi. 
Valkoista tulisi olla käpälissä, rinnassa ja hännänpäässä. Piirto, 
valkoiset raajat ja kaulus ovat hyväksytyt. 

Koko ja paino 
Säkäkorkeus: Ihanne säkäkorkeus uroksilla 43 cm ja nartuilla 
40 cm.

Paino: Ihannepaino uroksilla 11 kg ja nartuilla 9,5 kg. 

Virheet: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan 
virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.  
Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kives-
tä täysin laskeutuneina kivespussiin. 

Basenjin rotumääritelmä
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Tervetuloa basenjinomistajaksi!
Onnea uuden basenjipennun omistajille! Pienen kippurahännän 
kotiutumisen jälkeen arki ei ole entisensä, vaan moni asia muut-
tuu niin pienen pennun kuin sen omistajien elämässä. Entinen 
elämä ennen basenjin tuloa on pian vain haalea muisto vaihta-
essasi pissapapereita ja pelastaessasi kodin tavaroita teräviltä 
naskalihampailta. Tulevaisuus näyttää, mitä kaikkea sisältöä 
elämä basenjin kanssa voikaan tuoda tullessaan, niin myötä- kuin 
vastoinkäymisissäkin. 

Pentusi kasvattajalta olet saanut jo paljon tärkeää tietoa ja oh-
jeistusta yhteiselle taipaleellenne. Kasvattajan kautta saat myös 
tämän tietopaketin meitä suomalaisia basenjinomistajia yhdistä-

västä verkostosta eli Suomen Basenjeista. Kasvattaja voi liittää sinut jäseneksi Suomen Basenjit 
ry:hyn maksamalla ensimmäisen vuoden jäsenmaksun puolestasi (ja kasvattaja saa maksusta 
yhdistyksen kanssa sovitun alennuksen). Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi muiden 
samanhenkisten joukkoon.  

Suomen Basenjit – Finnish Basenjis ry (SuBa) on perustettu jo vuonna 1972. Rotujärjestö siitä tuli 
vuonna 2005. Yhdistys on yli 50-vuotisen olemassaolonsa aikana toiminut hyvin aktiivisesti ja vas-
tuullisesti, mikä on osaltaan vaikuttanut positiivisesti suomalaisten basenjien tasoon ja mainee-
seen sekä yhdistyksen jäsenmäärän. Perinteisesti lähes kaikki suomalaiset basenjinomistajat ovat 
liittyneet yhdistyksen jäseniksi ja tällä hetkellä meitä jäseniä on n. 350. 

 

Yhdistyksemme järjestää monipuolista basenjitoimintaa
Liittymällä yhdistyksen jäseneksi saat jäsenetuina paljon tietoa ja huvia, kuten monipuolisen 
jäsenlehden ja harrastusmahdollisuuksia. Yhdistys on tarkoitettu kaikille rodusta kiinnostuneil-
le, yhdistyksen tarkoituksena on tarjota mielekkäitä jäsenetuja ja toimintamahdollisuuksia niin 
“tavallisille” basenjinomistajille kuin aktiiviharrastajille ja kasvattajille. Yhdistyksen jäsenmaksun 
vastineena saat mm: 

Basenji-lehden, joka ilmestyy kolme - neljä kertaa vuodessa. Jäsenlehdessä on sopivassa suhtees-
sa vankkaa tietoa ja vähän kevyempää viihdykettä. Lehdessä on mielenkiintoisia artikkeleita mm. 

•	 rodun kiehtovasta historiasta, mikä monesti auttaa 
hahmottamaan oman basenjin käyttäytymistä ja selittää 
rodulle tyypillisiä piirteitä. 

•	 rodun nykytilasta niin meillä kuin muualla, mm. ajankoh-
taisia terveysasioita 

•	 jäsenten ja kasvattajien kokemuksista, joista saat hyviä 
vinkkejä ja “vertaistukea”

Lisäksi Basenji-lehdessä tiedotetaan tulevista tapahtumista 
ja muista ajankohtaisista asioista. Yhdistyksen julkaistutoi-
mikunta ottaa mielellään vastaan kuvia ja muuta materiaalia 
lehteen.  
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Vuosikirjan, jossa on yksien kansien väliin koottu edellisen vuoden tilastot: 

•	 näyttelyiden tulokset ja yksittäisten koirien arvostelut
•	 juoksukilpailuiden tulokset  
•	 terveystutkimusten tulokset 
•	 syntyneiden pentueiden tiedot ja muuta arvokasta tilastotietoa

Yhdistyksen tiedotustoimintaa ylläpidetään myös kattavilla 
Internet-sivuilla osoitteessa: www.basenji.fi ja Facebook-
ryhmässä: Suomen Basenjit - Finnish Basenjis ry. Jos sinulla on 
kykyjä Internet-sivujen ylläpitoon ja tekoon, niin ilmoittaudu 
Internet-toimikuntaan. 

Suomen Basenjit ry pyrkii järjestämään jäsenilleen erilaisia tapah-
tumia: 

•	 Pentutreffit järjestetään keväisin. Tämä on oiva tilaisuus ba-
senjipennulle nähdä ikätovereitaan sekä omistajien tutustua 
muihin omistajiin. 

•	 Basenjipäivät -tapahtumassa on mahdollisuus tutustua eri 
harrastuslejeihin vaihtuvien teemojen mukaisesti 

Tapahtumatoimikunta ideoi ja hoitaa käytännön järjestelyt ja 
mukaan porukkaan mahtuu varmasti.

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä rotujärjestönä on edistää 
terveiden ja käyttötarkoitukseen sopivien basenjien jalostusta 
ja kasvatusta. Jalostustoimikunnan tehtävänä on Jalostuksen 
tavoiteohjelman (JTO) kehittäminen. Jalostustoimikunta seu-
raa JTO:n toteutumista ja hyväksyy ehdot täyttävät pentueet, 
jolloin ne pääsevät yhdistyksen pentuvälitykseen. Jalostustoi- 
mikunta järjestää tarvittaessa jalostustarkastuksia ja hoitaa 
ulkomuototuomareiden koulutukseen. Pääsääntöisesti kaikki 
kasvattajat hyväksyttävät jalostukseen käytetyt yhdistelmät 
jalostustoimikunnalla. 

Koulutustoimikunta järjestää näyttelyharjoitusta pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa 
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. 

Yhdistyksen jäsenet käyvät aktiivisesti näyttelyissä ja samoin juoksutoiminta niin radalla kuin 
maastossa saa lisää harrastajia. Yhdistys järjestää vuosittain alkukesästä oman erikoisnäytte-
lyn, johon osallistuu lähes 100 basenjia, joista nuorimmat juuri 5 kk täyttäneitä pentuja. 

Yhdistys on mukana järjestämässä parillisina vuosina Helsingissä järjestettävää kaikkien 
rotujen Syysnäyttelyä, jonka talkooporukkaan osallistuu kymmeniä yhdistyksemme jäseniä.
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Basenjeilla on mahdollisuus osallistua vinttikoirien rata- ja maastojuoksukilpailuihin ja 
saavuttaa käyttövalioarvoja. Juoksutoimikuntamme neuvoo ja opastaa juoksuharrastukseen 
liittyvissä asioissa.

Yhdistys järjestää mm. seuraavat vuosittaiset kilpailut: Vuoden Basenjiuros, Vuoden Basen-
jinarttu, Vuoden Pentu, Vuoden Veteraani, Vuoden Maastojuoksija, Vuoden Ratajuoksija, 
Vuoden Veteraanijuoksija ja Vuoden Agilitybasenji. Lisäksi muutamat yhdistyksen jäsenet 
ovat lahjoittaneet palkintoja erilaisiin kannustuskilpailuihin, kuten Aktiivibasenji ja Kinon 
malja ja Matin Malja. Kaikkien näiden kilpailuiden voittajat palkitaan yhdistyksen kevätko-
kouksessa. 

Liity jäseneksi!
Suomen Basenjit ry
Liity yhdistyksemme jäseneksi maksamalla ensin jäsenmaksu yhdistyksen tilille Nordea 
IBAN: FI84 1458 3000 0233 73 / SWIFT: NDEAFIHH sekä täyttämällä ja lähettämällä jäsen-
anomuslomake yhdistyksen kotisivuilla: https://www.basenji.fi/liity.htm 

Kun liityt Suomen Basenjit ry:n jäseneksi helmikuun loppuun mennessä, ehdit varmasti 
saada vuoden ensimmäisen lehden. 

Jokaisella yhdistyksen yli 16-vuotiaalla jäsenellä on äänioikeus, jota voi käyttää joko 
henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta. 
Kevätkokouksessa mm. vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. 
Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja valitaan seuraavan 
vuoden puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta ja kuudesta jäsenestä. 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja kerrallaan on kaksi 
jäsentä erovuorossa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerral-
laan. Yhdistyksen muita toimielimiä ovat aktiiviset toimikunnat: Internet-, 
julkaisu-, juoksu-, jalostus-, koulutus-, näyttely-, tapahtuma- ja jalos-
tustoimikunta. Jalostustoimikunnan kokoonpano valitaan aina kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan. 

Älä epäröi ottaa yhteyttä yhdistyksen toimihenkilöihin tarvittaessa.  
Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Suomen Kennelliitto
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry (SKL-FKK) on kennelharrastuksen kattojär-
jestö. Kennelliitto on myös kaikkien suomalaisten koiranomistajien edunvalvoja, jossa on 
yli 100.000 jäsentä. Suosittelemme lämpimästi myös Kennelliiton jäsenyyttä, jäsenetuna 
saat 10 numeroa vuodessa ilmestyvän KOIRAMME – lehden. Lisätietoja Kennelliitosta ja sen 
jäseneksi liittymisestä saat Internetistä www.kennelliito.fi. 

Useimmilla paikkakunnilla toimii erilaisia koirakerhoja ja yksityisiä koirakouluja, joiden 
kautta voi päästä tutustumaan eri lajeihin.
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Basenji, haukkumaton koira

Rodusta
Basenji on lyhytkarvainen, kevytrakenteinen pystykorva, suurin piirtein kettuterrierin 
kokoinen. Basenjeja on useamman värisiä:

•	 punavalkoinen
•	 mustavalkoinen
•	 tricolour;	musta	ruskein	ja	valkoisin	merkein
•	 brindlevalkoinen;	punaruskealla	pohjalla	mustia	raitoja	ja	valkoiset	merkit

Sillä on ihastuttavat rypyt otsassaan ja hyvin tiiviisti rullalle kiertyvä häntä. Silmät ovat 
pienet, tummat ja mantelinmuotoiset. Korvat ovat pienet – takaapäin katsottuna 
melkein kuin kissan korvat. Basenjilla on tavallista parempi kuulo ja näkö. Basenji on 
alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisesti erittäin notkea ja nopea käännöksissään. 
Muuten rotu ei olisi selvinnyt Afrikassa. Se on rohkea, mutta ei tyhmänrohkea, ajava, 
mutta ei tarttuva.

Historiaa
Vaikka basenji on Euroopassa varsin uusi tulokas, se on ollut ihmisen metsästystoveri ja 
seuralainen jo ilmeisesti useita tuhansia vuosia. Rodun historiaa on ollut vaikea selvit-
tää ja paljon on arvailujen varassa. 
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British Museumin Egyptiläisellä osastolla on useita kuvia basenjityyppisistä, ryppyot-
saisista ja kippurahäntäisistä koirista. Egyptiläisissä hautakammioissa on kaiverruksia 
mm. neljännen dynastian ajalta: niissä mainitaan Khufu-koirat, joiden oletetaan kuvien 
perusteella olleen juuri basenjeja. Kuvissa, jotka on jäljitetty aikaan n. 3600 eKr, näkyy 
ilmeisiä basenjeja. Yhdellä punavalkoisella koiralla on kaulassaan samanlainen kello, 
joita Afrikan metsästävät alkuasukkaat vielä tänä päivänä ripustavat basenjiensa kau-
laan.

Basenjin luultiin kuolleen sukupuuttoon, kunnes tutkimusmatkailijat yllättäen löysivät 
niitä Kongo-joen alueelta. Alkuasukkaat käyttivät koiriaan kaikenlaiseen metsästyk-
seen, mutta ne olivat erikoistuneet nimenomaan rämerottiin. Rämerotat saattoivat 
kasvaa jopa basenjin kokoisiksi! 

Eurooppaan, ensin Englantiin basenjeja tuotiin jo 1800-luvun lopulla. Ensimmäiset 
yksilöt esitettiin 1890 Cruftsin näyttelyssä, mutta pian sen jälkeen ne menehtyivät 
penikkatautiin. Sen jälkeen tehtiin useita yrityksiä tuoda rotua Englantiin, mutta koirat 
menehtyivät sekä ilmastonvaihdoksen aiheuttamiin ongelmiin, sekä penikkatautiin 
– rokotteita ei vielä ollut. Rotu juurtui Englantiin 1930-luvulla, joskin vielä tuolloin 
niitä kuoli jo penikkatautirokotukseen. Nykyinen basenji on säilyttänyt alkukantaisen 
elinvoimansa ja terveytensä, mutta sopeutumisvaikeudet on voitettu.

Vuonna 1941 Ms. Tudor-Williams hankki ensimmäisen basenjinsa, josta tuli perusta 
hänen maailmankuululle of the Congo -kennelilleen. Vuonna 1951 hän teki matkan 
Sudaniin hankkiakseen uutta verta koirakantaansa. Kongon rajaseudulta löytyi maalais-
kylästä oikeita basenjeja. Koirat asuivat omistajiensa majoissa, söivät kaikkia ruokia ja 
pienillä pennuillakin oli nimet. Alkuasukkaat esittelivät mielellään koiriaan, mutta kun 
puhe kääntyi kaupantekoon, he heittivät koiransa olkapäilleen ja marssivat viidakkoon. 
Heille tarjottiin koirista moninkertaista alkuasukasmorsiamen hintaa, mutta mikään ei 
auttanut. Lopulta matkaajat joutuivat tyytymään uros- ja narttupentuun.
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Urospentu jäi Afrikkaan, Rhodesiaan. Narttupennun nimi oli Fula ja se päätyi Ms. 
Tudor-Williamsin kenneliin siitosnartuksi. Se on antanut rodulle enemmän kuin mikään 
muu basenji ja viisaalla jalostusohjelmalla Fulan avulla luotiin uusi pohja rodulle. Fula 
of the Congon jälkeläiset monessa polvessa dominoivat näyttelykehiä joka puolella 
maailmaa.

Hoito
Basenjin lyhyt turkki tarvitsee hyvin vähän hoitoa. Se pesee itsensä kissan tavoin ja vain 
kuraisilla, suolatuilla kaduilla kävelemisen jälkeen täytyy tassut pestä huolellisesti. 
Muun turkin huoltoon riittää sukiminen kuolleen karvan irrottamiseksi, mutta muuten 
koko koiran peseminen on tarpeetonta – ellei sitten näyttelyitä varten halua kirkastaa 
värejä. Basenjissa ei ole lainkaan ”koiran hajua”, ei edes märkänä. Kynsien leikkaami-
nen on tärkeää, basenjin kynnet kasvavat nopeasti. Pennulla ja nuorella koiralla kynsiä 
täytyy leikata jopa viikoittain, sillä liian pitkät kynnet vaikeuttavat kävelyä ja pilaavat 
tassun kissamaisen muodon.

Kuriositeetteja rodusta
Basenji kestää hyvin Suomen ilmaston ja jaksaa talvisinkin tehdä pitkiä lenkkejä. Jotkut 
käyttävät koirillansa takkeja talvella. Jos ei takkia ole, koira kasvattaa itselleen paksum-
man karvan ja pärjää hyvin (tosin silloin häviää rodulle ominainen turkin silkkimäisyys). 
Pakkasella ei voi jäädä kadunkulmaan vaihtamaan kuulumisia tuttujensa kanssa, jos on 
basenji taluttimessa.
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Vaikka basenji on pieni koira, se tarvitsee paljon liikuntaa. Basenjia täytyy kuljettaa kyt-
kettynä, sillä sen voimakas metsästysvietti on tallella ja moni nuori basenji on päättänyt 
päivänsä kadulla auton alla.

Vapaana juokseminen edellyttää aidattua pihaa, koira-aitausta tai riittävän kaukana 
maantiestä olevaa maastoa. Maastossa basenji pitää koko ajan näköyhteyden omista-
jaansa – edellyttäen että riistaa ei ilmesty näköpiiriin. Kadulla tai maantiellä – kovalla 
pinnalla – kävelyttäminen pitää käpälät kiinteinä ja 2-3 pidempää maastolenkkiä 
viikossa on sen lihaksistolle tarpeellista. Sadepäivät eivät ole basenjin suosiossa, mutta 
ulkoilua ei saisi keskeyttää huonoillakaan ilmoilla. 

Basenji on hyvin valpas ja varovainen koira. Sen pitää saada haistella kaikki uudet asiat, 
oli sitten kysymys vieraista ihmisistä, huoneista, esineistä tai koirista. Se ottaa vieraat 
vastaan yleensä hyppimättä ja ääneti, ja tulee vasta omalla ajallaan haistelemaan 
vieraan. Jos sen annetaan tehdä näin, se on hetken kuluttua kuin mitään ei olisikaan: 
kotona voi olla paljonkin vieraita ja se nukkuu rauhallisesti omalla paikallaan. Se ei tee 
numeroa itsestään, vaan tulee viereen, koskettaa kuonollaan tai tassullaan ja sanoo: 
”Saat rapsuttaa”. On todellinen kunnianosoitus basenjilta jos se hyppää vieraan syliin.

Basenji on utelias rotu ja irti ollessaan se 
tutustuu kärkkäästi muihin koiriin. Sillä on 
kuitenkin hyvin voimakas reviirivietti. Riitoja 
saattaa tulla saman sukupuolen edustajien 
kanssa saavutetuista tai kuvitelluista eduista, 
kuten paikasta auringossa, taskusta jossa on 
syötävää tai urosten kesken sievistä nartuis-
ta. Omalla reviirillään basenji harvoin sietää 
vieraita koiria. On hyvin tärkeää, että basenji 
totutetaan pennusta pitäen muihin koiriin.

Basenji on hyvin herkkä ja vaatii paljon 
rakkautta ja ymmärtämystä. Pentuna se voi 
olla hyvinkin pahankurinen. On parempi 
kouluttaa koiraa hyvällä (makupaloilla) kuin 
ankarasti. Luonteeltaan se on hyvin itsenäi-
nen, kuten kaikki pystykorvarodut.

Basenji on oppivainen rotu, mutta ei kestä voimakasta kertaamista. Koulutuksessa tulee 
panostaa koiralle mieleiseen, kekseliääseen motivointiin, sillä kaiken sellaisen, minkä 
basenji kokee itselleen hyödylliseksi, se oppii nopeasti. Jotkut osaavat jopa avata ovet 
tarttumalla ovenkahvan hampaillaan. Keittiön kaappien avaaminen ei ole basenjille 
ongelma – jos kaapeissa on ruokaa.

Vuoden 1998 alusta basenjit ovat voineet osallistua virallisiin vinttikoirien juoksukil-
pailuihin. Basenjit kilpailevat ahkerasti niin maastojuoksussa kuin radallakin ja ovat 
osoittautuneet erinomaisiksi juoksijoiksi voimakkaan metsästysviettinsä ansiosta.



~ 10 ~

Basenji ei hauku, mutta se ei ole mykkä. Se saattaa ulvoa lähes susimaisesti, mikä on 
kuitenkin harvinaista ja tapahtuu yleisimmin silloin, kun se on omasta mielestään 
kärsinyt vääryyttä, esim. jätetty liian pitkäksi aikaa yksin. Mielihyvänsä se ilmaisee 
jodlaamalla ja kurisemalla (kuulostaa melkein murinalta) korvat taakse käännettyinä. 
Basenjin haukkumattomuuden syistä on esitetty parikin teoriaa: ensimmäisen mukaan 
se ei yksinkertaisesti halua haukkua. Toisen teorian mukaan basenjin kurkkurakenne 
on erilainen kuin muiden rotujen ja sen pitäisi anatomiansa perusteella pikemminkin 
puhua kuin haukkua. Basenjin äänivalikoima onkin todella laaja.
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Basenjin terveys

Basenjit ovat verrattain pitkäikäisiä koiria. Pitkäikäisyyteen liittyy yleensä hyvä terveys. 
Basenjeilla esiintyy kuitenkin samoja sairauksia kuin muillakin koirilla, eikä niiden hoito 
poikkea muiden rotujen vastaavista. Basenjien yksi yleisimmistä kuolinsyistä on ollut 
tapaturma esim. auton alle jääminen. Allergia, etenkin ruoka-aine allergian aiheuttamat 
ihosairaudet, ovat yleistyneet viime vuosina koirilla, myös basenjeilla.

Basenjit voidaan rokottaa noudattaen yleisiä rokotussuosituksia, ja kaikkia markkinoilla 
olevia rokotteita voidaan käyttää myös basenjille. Eräät rokotteet aiheuttavat muita rokot-
teita voimakkaampia paikallisia rokotereaktioita. Ne ovat yleensä vaarattomia ja häviävät 
muutamien viikkojen kuluessa. Jotkut basenjit, kuten muutkin koirat, voivat saada rokot-
teista yleisoireita, joista vaarallisin on anafylaktinen shokki. Tämän tyyppiset reaktiot ovat 
yksilöllisiä, ja paras tapa suojautua niiden aiheuttamilta ikäviltä seuraamuksilta on odot-
taa 15 minuuttia rokotuksen jälkeen ennen kuin poistuu eläinlääkärin vastaanotolta. Näin 
varmistetaan nopea ensiapu, adrenaliinilääkitys, oireiden ilmetessä. Tällainen lääkitys ei 
heikennä rokotteen antamaan suojaa.

Hyvän rokotesuojan varmistamiseksi tulisi pennulle antaa vain yksi rokote/yhdis-
telmärokote kerralla. Emän rokotushistoria vaikuttaa pennuille siirtyneeseen suojaan ja 
sen kestoon. Tämä on syytä huomioida etenkin penikkatauti- ja parvovirusripuli - epi-
demioiden aikana, jolloin riittävän suojan varmistamiseksi pennut on syytä rokottaa 
tavanomaista useammin. Parvovirusripulia esiintyy kuitenkin jonkin verran jatkuvasti, 
minkä takia on syytä varmistua siitä, että pentu on hyvin suojattu rokottamalla. Lähes 
kaikki parvovirusripuliin kuolleet koirat ovat olleet alle yksivuotiaita koiria, joilla on ollut 
riittämätön rokotesuoja.
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Basenjeilla esiintyy myös perinnöllisiä sairauksia. Nämä sairaudet eivät ole vain basenjille 
tyypillisiä, vaan niitä tavataan useilla muilla koiraroduilla. Osa niistä on yleisiä basenjilla, 
esim. silmäsairaus persistentpupillarymembrane (PPM) ja napatyrä, ja osa harvinaisem-
pia esim. synnynnäinen silmämunan kehityshäiriö kolobooma. Alla on lyhyt kuvaus basen-
jeilla esiintyvistä pääosin perinnöllisistä sairauksista. Kaikkia alla mainittuja sairauksia 
esiintyy myös muissa maissa asuvilla basenjeilla.

Basenjilla esiintyy hampaiden tukikudosten tulehdusta, parodontiittia sekä siihen liittyvää 
hampaiden resorptiota. Parodontiitille altistaa plakin ja hammaskiven kertyminen, mutta 
sitä saattaa esiintyä, vaikka hammaskiveä olisi vähäinen määrä. Plakin kertymisen ja ham-
maskiven muodostuksen estämiseksi on hyvä antaa koiralle kaluttavaksi hyvänlaatuisia 
puruluita. Hampaiden säännöllinen harjaus on tehokas keino plakin poistamiseksi. 

Hampaiden ja ikenien kunto tulee tarkistaa säännöllisesti. Hampaiden ja ikenien kunnon 
arviointia ja puhdistusta varten koira on nukutettava ja leuat on röntgenkuvattava. Ham-
paiden hoitoon erikoistunut eläinlääkäri arvioi kuinka usein hammashuollossa on syytä 
käydä. Ensimmäinen perusteellinen tutkimus on hyvä tehdä 2-3 vuoden iässä.

Fanconin syndrooma on oireyhtymä, jossa tiettyjen ravintoaineiden (esim. glukoosin, 
aminohappojen ja vitamiinien) takaisinimeytyminen munuaisessa on heikentynyt. Tauti 
johtaa hoitamattomana elimistön happamoitumiseen ja yleistilan heikkenemiseen. Tauti 
puhkeaa tavallisesti basenjilla neljän ja kahdeksan vuoden välillä. Tyypillisiä oireita ovat 
lisääntynyt juominen, virtsaaminen ja laihtuminen. Fanconin syndrooman aiheuttava 
geenivirhe on tunnistettu basenjilla. Todetun geenivirheen periytyminen on autosomaa-
linen, resessiivinen. On kuitenkin todennäköistä, että taudin ilmenemiseen vaikuttaa 
myös muut geenit.

Geenitestin tulokset ovat seuraavat:

1. Perimältään terve (koiran kum-
massakaan alleelissa ei ole tautia 
aiheuttavaa mutaatiota).

2. Perimältään kantaja (koiran 
toisessa alleelissa on tautia aiheut-
tava mutaatio).

3. Perimältään sairas (koiran 
molemmissa alleeleissa on tautia 
aiheuttava mutaatio).

Perimältään sairas koira sairastuu suurella todennäköisyydellä Fanconin syndroomaan. 
Tauti on vakava ja vaatii jatkuvaa hoitoa, minkä takia sairastuneet koirat usein lopetetaan. 
Taudin esiintyminen on käytännöllisesti katsoen loppunut, koska kaikkialla maailmassa 
lähes kaikki jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan.
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Epilepsia on aivojen toiminnallinen sairaus. Epilepsia oireilee hyvin erilaisina kohtauksina. 
Ajan myötä voi kehittyä kouristuskohtauksia, joihin liittyy tajunnan tason aleneminen. 
Kohtausten välillä koira on yleensä täysin normaali. On mahdollista, että koira menee 
shokkiin, joka voi johtaa koiran kuolemaan. Idiopaattinen eli nk. primääri geneettinen 
epilepsia on perinnöllinen sairaus. Eri roduilla geneettisen epilepsia taustalla on hyvin 
erilaisia geenivirheitä. Pieni osa geneettisestä epilepsiasta on yhden geeniparin mutaa-
tiosta johtuvaa. Periytymisen kompleksisuus ja polygeenisyys vaikeuttaa geenivirheiden 
löytämistä.

Basenjilla esiintyy nk. kevätkohtausta, jonka syytä ei tunneta. Kohtausta esiintyy taval-
lisimmin myöhäiskeväällä - alkukesästä. Koira saa tavallisesti kohtauksen vain kerran 
elämässään, mutta on basenjeja, joilla kohtausta esiintyy useampana vuonna. Esiintym-
inen vaikuttaa liittyvän hyönteisiin. Tyypillisessä kohtauksessa koira alkaa syödä ruohoa ja 
se saattaa oksentaa. Koira alkaa horjua ja lopulta jalat pettävät. Koira on veltto ja poissaol-
eva, mutta tajuissaan ja virkoaa tavallisesti 15-30 minuutissa. On mahdollista, että koira 
menee shokkiin, joka voi johtaa koiran kuolemaan.

Vuodesta 2016 alkaen kevätkohtaustapausten yleisyydestä on kerätty tietoa ja vuodessa 
on keskimäärin ilmoitettu 11 tapausta. Yhteenveto basenjien kevätkohtauksista 2016 - 
2021 on luettavissa Suomalaiset Basenjit ry:n internet-sivuilta.

Autoimmuunikilpirauhastulehdus voi johtaa kilpirauhasen vajaatoimintaan. Tavallisin 
kilpirauhasen vajaatoiminnan aiheuttaja on sisäsyntyinen tulehdus, joka tuhoa kilpirau-
hasta. Tätä sairautta kutsutaan autoimmuuni lymfosytääriseksityroidiitiksi (ALT). ALT:hen 
liittyy perinnöllinen alttius. Basenjilla sitä esiintyy monia muita rotuja enemmän. Tut-
kimukset sen esiintymisestä basenjilla vaihtelevat 11 – 17% välillä.ALT:hen sairastuneista 
koirista noin 85%:lla todetaan tyroglobuliinivasta-aineita (TgAA), noin 35%:lla T3 -vasta-
aineita (T3AA) ja noin 15%:lla T4 -vasta-aineita (T4AA). Vasta-aineet ovat tärkeä merkki 
autoimmuunitulehduksesta, koska vajaatoiminta kehittyy hitaasti ja ilmenee vasta kun 
60 – 70% kilpirauhasesta on tuhoutunut. Vajaatoiminnan oireet kehittyvät hitaasti ja ovat 
koiralla usein hyvin vähäisiä. Merkittävimmät seuraukset näkyvät yleensä narttukoirilla, 
joiden pennut voivat syntyä kuolleina tai kunnoltaan heikkoina. Vajaatoiminta ei yleensä 
vaikuta nartun tiinehtyvyyteen tai uroksen sperman kykyyn hedelmöittää munasoluja. Se 
heikentää kuitenkin sperman säilyvyyttä ja pakastettavuutta. Muita oireita voivat olla um-
metus, nahanalainen pöhö, karvanvaihdon hidastuminen, karvapeitteen laadun huonon-
eminen ja aktiivisuuden väheneminen.

Sairaus voidaan todeta verinäytteestä. Australiassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 
75%:lla basenjeista kokonaisT4 oli alle viitearvon ilman, että tyreotropiini (TSH) oli nous-
sut. Alhainen T4 - arvo on todennäköisesti rodulle ominaista. Sama on todettu usealla 
vinttikoirarodulla. Tärkein merkki vajaatoiminnasta basenjilla on TSH:n nousu. Kuitenkin 
noin 15%:lla koiria TSH ei nouse vajaatoiminnassakaan. Kilpirauhasen tilan arvioimiseksi 
jalostukseen käytettävältä koiralta tulee tutkia kokonais- tai vapaaT4, TSH ja TgAA. Jalos-
tukseen kelpaamattomaksi katsotaan koira, jonka TSH-arvo on noussut yli viiterajan sekä 
koirat, jotka ovat TgAA- positiivisia.
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Eosinofiilinen suutulehdus (eosinofiilinen granulooma, EOG) on seurausta eosinofi-
ilisten solujen aiheuttamasta tulehduksesta suun ja nielun limakalvolla. Siihen liittyy 
usein limakalvon haavautuminen ja arpikudosmuodostus. Muutoksia esiintyy tavallisesti 
kitalaessa, nielussa tai kielessä. EOG aiheuttaa mm. yskimistä, runsasta nieleskelyä ja 
haluttomuutta syödä. EOG:n syyt ovat epäselviä, mutta tutkimustulokset viittaavat siihen, 
että se olisi sisäsyntyinen, immunopatologinen tulehdus, millä on perinnöllinen tausta. 
Jokaisen basenjin omistajan tulisi säännöllisesti tarkistaa koiransa suun limakalvot. EOG:n 
yleisyydestä ei ole tarkkaa tietoa, koska lieviä tapauksia ei välttämättä edes huomata.

Kystinuria on sairaus, jonka aiheuttamat vakavat oireet basenjilla on tiedostettu vasta 
viime vuosina. Kystinuria on seurausta munuaisten aineenvaihduntahäiriöstä. Kystiiniami-
nohappoa erittyy virtsaan normaalia enemmän, koska munuaistiehyet eivät pysty ottama-
an sitä takaisin normaalisti. Geenivirhe liittyy yleensä ongelmaan takaisinotossa. Virtsan 
korkea kystiinipitoisuus johtaa sen krystallisoitumiseen ja virtsakivimuodostukseen. Kysti-
inikivet aiheuttavat virtsarakon tulehduksen ja pahimmillaan virtsaputken tukoksen, joka 
hoitamattomana voi johtaa kuolemaan. Kysymyksessä on synnynnäinen sairaus, mutta 
oireet ilmaantuvat usein vasta aikuisiässä. Geenivirheen periytymismallia basenjilla ei 
vielä tunneta. Sen puhkeamiseen vaikuttaa kuitenkin ruokinta ja koiran saaman ravinnon 
kokonaisvalkuaismäärä. On tärkeää, että basenjille ei anneta liian paljon valkuaista, koska 
se altistaa kystiinikivien muodostumiselle. Suositeltava päivittäinen valkuaismäärä ei saisi 
olla yli 20% koiran saamasta ravinnosta. Määrä lasketaan ruoan kuivapainosta. 

Makupalojen sisältämä valkuainen otetaan mukaan valkuaismäärää laskiessa. On su-
ositeltavaa siirtyä käyttämään aikuisten ruokaa pennun ollessa noin 6 kuukauden.

Allergiat ovat suomalaisten basenjien terveyskyselyn perusteella melko yleinen ongelma.
Basenjeilla esiintyy mm. ruoka-aineallergiaa, lääkeaineallergioita ja mahdollisesti myös 
atopiaa. Koirat voivat reagoivat iho- ja/tai mahasuolikanavan oireilla. Ihon kutina voi 
johtaa jatkuvaan varvasvälien nuolemiseen, joka voi puolestaan johtaa furunkuloosiin. 
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Furunkuloosi tarkoittaa ihotulehdusta, joka kohdistuu revenneestä karvatupesta vapautu-
neita karvoja ja sarveisainetta vastaan. Karvatupen repeäminen voi johtua nuolemisesta, 
traumasta, karvatupen tulehduksesta tai sarveisaineen kertymisestä karvatupen sisälle. 
Allergiat vaikuttavat lisääntyvän niin koirilla kuin ihmisillä.

Napatyrää esiintyy basenjilla muita rotuja 
useammin. Napatyrässä vatsapeitteissä on reikä, 
minkä kautta vatsapaita, suolilieve ja/tai suolen 
osa voi työntyä ihon alle. Basenjilla tyräaukko on 
yleensä pieni ja tyräpussi sisältää vain rasvaku-
dosta, eikä yleensä vaadi kirurgista korjausta.

Nivustyrä on myös tavallisimmin synnynnäinen ja 
on seurausta normaalia väljemmästä nivuskana-
van aukosta, minkä seurauksena suolilieve tai osa 
suolesta voi tyräytyä joko kanavaan tai ihon alle. 
Nivustyrä vaatii yleensä kirurgisen korjauksen. 
Nivustyrä on melko harvinainen rodussamme.

Krooninen suolistotulehdus (Immunoprolifera-
tiveenteropathy, IPSID) on sairaus, joka johtaa 
suoliston imeytymishäiriöön. Oireet vaihtelevat, 
mutta tyypillisesti esiintyy kroonista ripulia, 
lihasten surkastumista ja painon laskua. Taudin 
periytymistä ei tunneta, mutta sairaus on mitä 
todennäköisimmin useamman geenin säätelemä. 
Myös ympäristötekijät vaikuttavat sairauden 
puhkeamiseen. Toistaiseksi Suomessa ei ole diag-
nostisoitu yhtään tapausta. Tautia on tavattu mm. Yhdysvalloissa.

Basenjilla on todettu harvinaisena myös haiman autoimmuunitulehdusta, joka tuhoaa 
haiman eksokriinisen osan ja johtaa puutteelliseen ravinnon imeytymiseen suolistosta ja 
laihtumiseen. 

Liiallista kuparin kertymistä maksasoluihin on todettu myös basenjilla. Kuparin kerty-
minen voi aiheuttaa hyvin lieviä oireita, mutta jos kertyminen on voimakasta johtaa se 
vakavaan maksavaurioon ja jopa eläimen kuolemaan. Oireina on syömättömyys, pahoin-
vointi, ripuli, keltaisuus ja apaattisuus.

Puryvaattikinaasin aiheuttamaa hemolyyttistä anemiaa on aikaisemmin esiintynyt 
basenjilla. Siinä veren punasolujen energiatasapaino on epänormaali, mikä johtaa niiden 
hajoamiseen. Oireina ovat anemia ja sen seurauksena väsymys ja heikentynyt yleiskunto. 
Sairaus on nykyään erittäin harvinainen. Sairaus on autosomaalisesti, resessiivisesti periy-
tyvä. Siihen on geenitesti.

Lonkkaniveldysplasia on kasvuhäiriö, jossa lonkkamaljakko ja reisiluunpää ovat epänor-
maalisti kehittyneet. Lonkkaniveldysplasia on monigeeninen sairaus. Myös ympäristöteki-
jät, esimerkiksi ruokinta ja nopean kasvunpyrähdykset, vaikuttavat muutosten kehittymis-
een. Tauti on harvinainen basenjilla.
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Silmäsairaudet:

Silmäsairaudet todetaan virallisessa silmätarkastuksessa ja niiden osalta noudatetaan 
Suomen Kennelliitto ry:n ohjeita.

PPM eli persistentpupillarymembrane on kohtalaisen yleinen, mutta yleensä kliinisesti 
oireeton silmäsairaus, jossa sikiöaikaisen kalvon häviäminen on hidastunut tai puutteellin-
en. PPM on yleinen basenjilla. PPM:ssä silmään jää osa sikiöaikaisesta pupillia peittävästä 
kalvosta. Jäänteet kulkevat pupillin yli iriksestä irikseen (iris-iris PPM), iriksestä sarveiska-
lvon takapinnalle (iris-sarveiskalvo PPM), iriksestä linssin (iris-linssi PPM) etupinnalle. 
Pahimmillaan ne muodostavat kalvon pupillin eteen. Kudossäikeet katoavat monesti 
ennen kuin koira on 6 kuukauden ikäinen. PPM ei pahene iän mukaan ja se aiheuttaa erit-
täin harvoin tuntuvaa näön heikkenemistä. Jos iiriksen aukkoa, pupillia, peittää kalvo, on 
näkökyky heikentynyt. PPM voidaan todeta silmätarkastuksessa jo esim. 7 viikon iässä.

PRA eli etenevä verkkokalvon surkastuminen on basenjilla esiintyvä perinnöllinen silmä-
sairaus, jota tunnetaan ainakin kahta eri tyyppiä, molemmat tunnetut taudit puhkeavat 
4-10 vuoden iässä. Toiseen niistä on olemassa geenitesti ja sen aiheuttava geenivirhe
on autosomaalinen, resessiivinen. Molemmat PRA:t voivat johtaa täydelliseen sokeutu-
miseen. Tauti voidaan todeta silmänpohjan tarkastuksessa, mutta vasta sen puhjettua.
Suomalaisilla basenjeilla on todettu yksittäisiä PRA- tapauksia. Jalostukseen käytettävät
koirat testataan geenitestillä ja niille tehdään silmänpohjan tutkimus.

Kolobooma on synnynnäinen silmämunan kehityshäiriö. Basenjilla esiintyy nk. silmäher-
mon koloboomaa, joka ilmenee silmämunan pullistumana näköhermon alueella ja sitä pi-
detään perinnöllisenä. Sen periytymistapaa ei vielä tunneta. Kolobooma voidaan yleensä 
todeta silmätarkastuksessa jo esim. 7 viikon iässä. Toistaiseksi Suomessa on todettu neljä 
tapausta.

Harmaakaihi (HC) tarkoittaa silmän linssin sameutumista, jossa linssi menettää läpinäky-
vyytensä. Tämä voi johtaa näön sokeutumiseen. Harmaakaihia esiintyy monta eri muotoa. 
Näistä osa on perinnöllisiä ja niiden periytymistapa voi olla toisistaan poikkeava. Basenjil-
la on kuvattu synnynnäinen perinnöllinen muoto. Sairaus voidaan todeta silmätarkastuk-
sessa esim. 7 viikon iässä. Toistaiseksi Suomessa on todettu yksi synnynnäinen perinnöl-
linen harmaakaihitapaus.
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Sarveiskalvon dystrofiaa esiintyy basenjilla jonkun verran. Dystrofiaan liittyviä rappeuma 
muutoksia voi olla sarveiskalvon epiteeli-, sidekudos tai endoteelikerroksessa. Epiteliaal-
isen muodon oireet liittyvät pinnallisiin sarveiskalvon haavaumiin, jotka ovat toistuvia ja 
jotka voivat ilmaantua, missä iässä tahansa. Sidekudos (stromal) muodossa sarveiskal-
voon kertyy rasvaa ja siihen liittyy harvoin kliinisiä oireita. Muutokset voivat ilmaantua 
missä iässä tahansa.

Endoteliaalinen muoto aiheuttaa vakavimmat oireet. Sarveiskalvon sisäpintaa vuoraavat 
endoteelisolut säätelevät sarveiskalvon sidekudoskerroksen nestetasapainoa. Endotee-
lin rappeutuessa kehittyy sarveiskalvon pöhö, joka voi johtaa rakkulamuodostukseen ja 
sarveiskalvon haavaumiin. Tällä hetkellä eri muotojen mahdollista perinnöllistä taustaa ei 
tunneta basenjilla. Sairauden esiintymistä rodussa on syytä seurata ja mahdollinen jalos-
tuskäytön rajaaminen perustuu viralliseen silmätarkastuslausuntoon.

Myös basenjilla esiintyy muiden rotujen lailla iän myötä kehittyviä sairauksia. Näitä ovat 
kuulon heikkeneminen, munuaisten rappeuma, joka ilmenee lisääntyneenä juomisena ja 
virtsaamisena.

Teksti: Marjukka Anttila 
Kuvat: Pauliina Ylitörmä
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Pidä huolta basenjisi hampaista!
Basenjien suun ja hampaiden terveyttä tulisi tarkkailla säännöllisesti jo pienestä pen-
nusta alkaen. Koiran terveessä suussa on 42 hammasta, joista jokainen on tärkeä. Kotona 
tehtävien tarkistusten ja ylläpitohoidon lisäksi säännölliset, hampaisiin erikoistuneen 
eläinlääkärin tekemät tarkistukset ovat ehdottoman tärkeitä.

Kotitarkastus ja -hoito
Basenjin suu on suositeltavaa tarkastaa kotona säännöllisesti. Näin opit tunnistamaan 
suun normaalin kunnon ja huomaamaan muutokset. Kotitarkistuksessa voit käydä läpi 
silmämääräisesti suupielet ja huulet, suun sisäosan, kielen ja hampaat. Ikenien tulisi olla 
tasaväriset, niiden ei tule pullottaa, punottaa tai vuotaa verta. Huomioi patit, näppylät, 
haavaumat ja nirhaumat. Muista myös, että terve suu ei juurikaan haise. 

Hammaskiveä ei saa kotikonstein poistettua, mutta siistejä, eläinlääkärin hoitamia 
hampaita voi ja kannattaa ylläpitää kotona. Tärkein yksittäinen hoitokeino on ham-
paiden säännöllinen harjaaminen. Säännöllisellä harjaamisella saatat pidentää ham-
maslääkärikäyntien väliä, pitää plakin ja hammaskiven loitolla ja hidastaa parodontiitin 
aiheuttamia vahinkoja. Hampaita puhdistaa myös se, että koira saa pureskeltavaa puru-
luiden muodossa. Kivikovia puruluita ei kannata koirille antaa, sillä ne voivat aiheuttaa 
hammasmurtuman.

Eläinlääkärin suorittama hampaiden tarkastus on välttämätöntä

Säännöllinen hampaiden kotihoito ei poista säännöllisesti tehtävää  suun ja hampaiden 
tarkastusta eläinlääkärin toimesta. Vaikka hampaita harjataankin säännöllisesti ja ham-
paiden kruunut näyttävät puhtailta, hammaskiveä voi silti olla kertynyt ikenien alle, sillä 
hammasharja ei poista plakkia syvältä ientaskuista. Eläinlääkärin suorittamassa tarkistuk-
sessa koira nukutetaan ja suu röntgenkuvataan, jolloin lääkäri pääsee tekemään perus-
teellisen arvion jokaisen hampaan kunnosta. Esimerkiksi parodontiitin varma diagno-
sointi on mahdollista vain tällä tavoin. Hampaiden hoitoon erikoistunut eläinlääkäri arvioi 
kuinka usein hammashuollossa on syytä käydä. Ensimmäinen perusteellinen tutkimus on 
hyvä tehdä 2-3 vuoden iässä. 

Ongelmat suun terveydessä heikentävät basenjisi elämänlaatua, terveyttä ja hyvinvoin-
tia. Hoitamattomina pieniltäkin tuntuvat asiat, kuten hammaskivi tai pieni lohkeama 

hampaassa, johtavat poikkeuksetta suurempiin ongelmiin.

Teksti ja kuvat: Sanna Kortelainen
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Koiranäyttely harrastukseksi?
Teksti: Marita Niva ja Anna Sivula

Pentua hankkiessaan ihmiset yleensä etsivät itselleen ja perheelleen parasta 
mahdollista koirakaveria ja vaikkapa lenkkeilyseuraa. Monesti kuulee uuden 
pennunomistajan arvelevan, että näyttelytoiminta ei lainkaan kiinnosta. Vaan 
ne jotka uskaltavat edes kerran kokeilla, melko usein muuttavat mielensä. 
Monille näyttelyissä käymisestä tuleekin koko perheen hauska harrastus. Perheen 
lapsille ja nuorille näyttelytoiminta tarjoaa mahdollisuuden harjoitella ja esitellä 
koirankäsittelytaitojaan näyttelyissä järjestettävissä Junior Handler – kilpailuissa. 

Näyttelyyn menoa suunnitellessa herää ajatus, miten opetan pennun toimimaan 
oikein. Näyttelyssä koiran pitää seisoa rauhallisesti paikallaan ja antaa tuomarin 
tarkastella ja kosketella itseään. Päivittäin koskettelemalla ja tutkimalla pientä 
pentua totutat sitä samalla jo varhaisessa vaiheessa näyttelytilanteeseenkin. 
Pennun varsinaiset näyttelyharjoitukset alkavat ihan tavallisista koiran 
sosiaalistamisharjoituksista. Sosiaalistamiseen kuuluu, että käydään paikoissa, missä 
on paljon koiria ja ihmisiä, ja totutetaan pentu vieraidenkin ihmisten kosketukselle. 
Myös kaulapannan käyttöön totuttaminen ja remmissä kulkeminen harjoittavat 
pentua paitsi arkitottelevaisuuteen, myös mahdollisiin tuleviin esiintymistilanteisiin 
näyttelyissä. Basenjit arvostellaan pöydällä. Kannattaa siis totuttaa pentu vähitellen 
myös rauhalliseen nosteluun ja jalkojen siirtelyyn sekä pöydällä seisomiseen aluksi 
runsaasti palkiten ja kehuen. 

Mihin näyttelyyn voin osallistua basenjini kanssa?
Suomen Kennelliiton julkaisusta Koiramme-Våra Hundar sekä Kennelliiton 
nettisivuilta löytyvät tiedot kaikista hyväksytyistä näyttelyistä Suomessa. Basenji 
voi muiden rotujen tapaan osallistua kansainvälisiin (KV) ja kaikkien rotujen 
näyttelyihin, sekä niihin ryhmänäyttelyihin, joissa arvostellaan ryhmä 5, Pystykorvaiset 
ja alkukantaiset koirat, johon basenji rotuna kuuluu FCI:n roturyhmittelyssä. (Mikäli 
ryhmänäyttelyn kohdalla kuitenkin lukee ’Osa 5’, se tarkoittaa aluskarvallisia pohjoisia 
metsästyskoirarotuja, mihin basenji ei kuulu.)

Suomen Basenjit ry ylläpitää omilla nettisivuillaan omaa näyttelylistaansa näyttelyistä, 
joihin basenjin voi ilmoittaa. Tälle listalle päivitetään myös näyttelyn tulokset oman 
rotumme osalta. Tämä lieneekin helpoin tapa uudelle rodun harrastajalle löytää 
itselleen sopivat näyttelyt. 

Epäviralliset harjoituskoiranäyttelyt eli Match Show’t ovat myös erinomaisia 
paikkoja harjoitteluun. Niistä saa tietoa muun muassa paikallisista koirakerhoista, 
koirapuistoista ja ilmoitustauluilta. Niihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan 
vasta näyttelypaikalla noin tunti ennen Match Shown alkua. 
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Mikä on erikoisnäyttely?
Erikoisnäyttelyllä tarkoitetaan pelkästään yhdelle rodulle järjestettyä näyttelyä. 
Suomen Basenjit ry järjestää vuosittain, yleensä kesäkuussa, oman erikoisnäyttelynsä, 
josta tiedotetaan jäsenistölle yhdistyksen nettisivuilla ja jäsenjulkaisussa. Tämä 
kaksipäiväinen näyttely kokoaa eri-ikäiset basenjit yhteen ja tarjoaa hyvän tilaisuuden 
tutustua muihin harrastajiin. 

Miten ilmoittaudun?
Näyttelyyn ilmoittaudutaan näyttelyn kotisivuilla olevien ohjeisen mukaisesti. Kaik-
kiin näyttelyihin on sähköinen ilmoittautuminen käytössä, ja suurin osa näyttelyistä 
käyttää Showlink Oy:n palveluita.

Koirat on jaettu luokkiin iän perusteella. Ainoastaan erikois- ja pentunäyttelyissä jär-
jestetään pikkupentuluokka 5 kk - alle 7 kk, jota muissa virallisissa näyttelyissä ei ole. 
Pentuluokassa esiintyvät pennut 7 kk - alle 9 kk, junioriluokassa 9 kk – 18 kk, nuorten-
luokassa 15 kk – 24 kk, avoimessa luokassa 15kk -. Lisäksi on valioluokka muotovalion 
arvon saavuttaneille koirille, veteraaniluokka 8 v – ja käyttöluokka (käyttövalion arvon 
saavuttaneille koirille) 15 kk - .

Osallistumisnumero ja tarkemmat tiedot näyttelystä tulevat ilmoittaumisen yhteydes-
sä antamaasi sähköpostiosoitteeseen noin viikkoa ennen näyttelyä.

Näyttelypäivänä
Koiran rokotusten tulee olla kunnossa näyttelyyn mentäessä. Järjestäjät tarkastavat 
näyttelyyn osallistuvan koiran rokotustodistuksen. Lähes kaikki viralliset näyttelyt ovat 
nykyään drive-in-näyttelyitä. Näissä koiran tulee olla paikalla tuntia ennen rodun 
arvostelun alkua (kuitenkin viimeistään klo 12), ja se saa lähteä kun kaikki luokat, 
joihin sillä on osallistumisoikeus, on arvosteltu.

Ota näyttelyyn mukaan koirasi rokotustodistus, rekisteritodistus, postissa tai 
sähköisesti tullut kilpailunumero, näyttelyhihna, häkki/muu lepopaikka, vesikuppi ja 
makupaloja. 

Arvostelu
Kehätoimitsijat kutsuvat koirat kehään numerojärjestyksessä ja luokittain. Koirat 
on järjestetty aakkosjärjestykseen koiran rekisterinimen mukaan. Yleensä tuomari 
juoksuttaa ensin luokan kaikki koirat yhdessä kehän ympäri. Koiria juoksutetaan 
vastapäivään ja koira liikkuu esittäjän vasemmalla puolella, jotta kehän keskellä oleva 
tuomari näkee hyvin koirien liikkeet. Sen jälkeen hän arvostelee yksitellen jokaisen 
koiran.
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Pennut arvostellaan ensin. Pentujen 
arvostelussa pikkupentuluokassa tuomari 
voi antaa kunniapalkinnon pennuille jotka 
hän katsoo sen arvoisiksi. Varsinaisessa 
pentuluokassa paras kunniapalkinnon saanut 
uros- ja narttupentu osallistuvat ROP-pentu 
(rotunsa paras pentu) -kilpailuun.

Pentujen arvostelun jälkeen arvostellaan 
urokset. Luokat ovat aina samassa 
järjestyksessä nuoremmasta vanhempaan, 
ja kaikki urokset arvostellaan ensin, ja 
sitten urosten jälkeen nartut samalla tavoin. 
Jos jossain luokassa ei ole osallistujia, 
siirrytään seuraavaan luokkaan. Jokaisessa 
luokassa sijoitetaan enintään neljä koiraa 
paremmuusjärjestykseen.

Tuomari arvostelee koiran rotumääritelmän 
perusteella sekä ulkonäön ja olemuksen 
että luonteen osalta. Koiran tulee antaa 
tuomarin lähestyä ja kosketella itseään, ja 
sen tulee jaksaa seistä paikallaan tuomarin 
tarkastellessa sen ulkonäköä ja rakennetta. 
Lisäksi koiran tulee seurata esittäjää kehän 
ympäri liikuttaessa tuomarin arvostellessa 
koiran liikkeitä. Laatuarvosteluksi koira 
voi saada arvosanan erinomainen, erittäin 
hyvä, hyvä, tyydyttävä, hylätty tai ei voida 
arvostella.  Laatuarvostelun erinomainen ja 
erittäin hyvä (mikäli erinomaisen saaneita on 
alle neljä kpl) saaneet koirat jatkavat kilpailua 
keskenään kilpailuluokassa. Muut voivat 
noutaa kehätoimitsijalta oman koiransa 
kirjallisen arvostelun, ja heidän osaltaan 
näyttely on ohi. Kilpailuluokassa tuomari 
sijoittaa neljä parasta, ja heistä erinomaisen 
ja SA:n (sertifikaatin arvoinen) saaneet 
jatkavat edelleen kilpailemaan PU (paras 
uros) ja PN (paras narttu) -tittelistä. Näiden 
tittelien voittajat kilpailevat sitten keskenään 
ROP (rotunsa paras) ja VSP (vastakkaisen 
sukupuolen paras) titteleistä.

Tuomari tarkistaa aluksi luokan kaikki koirat

Koira juoksee esittäjän vasemmalla puolella

Koira nostetaan pöydälle

Pentua asetellaan pöydällä
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Lopuksi
Suomen Basenjit ry järjestää kehätotutusta 
basenjeille eri puolilla Suomea. Näissä 
tilaisuuksissa saat hyviä neuvoja ja ohjausta 
kokeneilta basenjiharrastajilta. Ohut 
näyttelyhihna on hyvä olla käytössä aina 
harjoitellessa, jotta pentu oppii yhdistämään 
sen käytön näyttelytilanteisiin.

Jotta pentusi oppii nauttimaan 
näyttelykäynneistä, on tärkeää, että olet 
itse mukana luottavaisin mielin. Älä turhaan 
jännitä!

Koira aseteltuna pöydällä

Tuomari tarkistaa koiran hampaat

Tuomari miettii neljän sijoitetun koiran lopullista 
järjestystä

Tuomari mittaa koiran säkäkorkeuden
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Juoksuharrastuksen aloittaminen basenjipennun kanssa
VAROITUS: 

Maasto- ja ratajuoksun harrastaminen basenjin kanssa aiheuttaa positiivista  
jännitystä, unohtumattomia hetkiä ja vakavaa riippuvuutta!

Juoksuharrastuksen aloittamisesta ei kannata ottaa stressiä, mutta juoksevaa basenjia 
halajavan on syytä pitää muutamia asioita mielessä jo koiran ollessa pentu. Pohjatyö 
on hyvä aloittaa pennun kanssa, niin myöhemmin varsinaisen juoksuharrastuksen aloit-
taminen sujuu todennäköisesti helpommin.

Koiran kuntopohjan rakentaminen
Pentuaikana rakennetaan vankka pohja koiran fyysiselle suorituskyvylle. Pentu 
tarvitsee monipuolista liikuntaa sekä lepoa oikeassa mittasuhteessa. Pennun luusto, li-
haksisto ja hermosto tarvitsevat riittävästi ärsykkeitä kehittyäkseen. Pennun kannattaa 
antaa juosta vapaana, esimerkiksi aidatuilla alueilla tai muissa turvalliseksi katsotuissa 
paikoissa, sekä erilaisissa maastoissa: metsässä, hiekassa, lumessa, ylämäkeen ja alamä-
keen. Tämä on omiaan kehittämään koiran koordinaatiokykyä ja motoriikkaa, ja näin 
pentu oppii tuntemaan myös oman kehonsa ja suorituskykynsä rajat. Pentua kannattaa 
rohkaista tutkimaan omaehtoisesti ympäristöään, mikä puolestaan vahvistaa pennun 
itseluottamusta.

Pennulle on myös hyvä opettaa rauhallista liikuntaa riehumisen ja juoksentelun vas-
tapainoksi. Pennun kanssa voi tehdä esimerkiksi remmilenkkejä metsässä niin, että 
maastossa edetään hitaasti ja pentu joutuu miettimään omaa liikkumistaan. Hidas-
tempoiset metsälenkit kasvattavat koiran syviä lihaksia, jotka ovat kehonhallinnan 
kannalta tärkeitä. Kaiken liikkumisen, niin rauhallisen remmilenkkeilyn kuin seurassa 
leikkimisenkin, tulee tapahtua pennun jaksamisen mukaan ja koiran tulee antaa myös 
levätä riittävästi.

Vaikka muiden koirien kanssa leikkimisestä on pennulle sosiaalista hyötyä, on leikki-
kaverit syytä valita tarkasti. Pennun olisikin paras leikkiä oman ikäisensä ja kokoisensa 
pennun kanssa tai suunnilleen samankokoisen aikuisen koiran kanssa. Liian suuret ja 
rajut leikkikaverit lisäävät pennun loukkaantumisriskiä. Juoksemisen tulisi olla pennul-
le aina mukavaa puuhaa ja omistajan on pidettävä huoli ettei pentu esimerkiksi joudu 
juoksuleikeissä jatkuvasti jahdatuksi tai häirityksi. 
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Teksti: Laura Valkama



~ 24 ~

Pennun intensiivinen fyysinen harjoittelu juoksuharrastuksen pariin aloitetaan vasta 
sitten kun kasvu on päättynyt eli basenjin kohdalla aikaisintaan noin kahdeksan kuu-
kauden iässä.

Pennun vietinvahvistus
Koiran viettiä on hyvä herätellä ja vahvistaa jo heti pienestä pennusta saakka. Rätti-
leikkejä, joissa pentua houkutellaan jahtaamaan esimerkiksi lelua, voi siis huoletta 
leikkiä jo ihan pienenkin pennun kanssa. Pentua kannustetaan liikkuvan ja/tai pa-
kenevan kohteen jahtaamiseen ja alkuvaiheessa pienen pennun on myös hyvä antaa 
itsetunnon kasvattamiseksi ”voittaa” taistelu- ja jahtaamisleikit. Pennun kanssa on 
hyvä leikkiä päivittäin, mutta kohtuus kaikessa: leikki kannattaa aina lopettaa siinä 
vaiheessa kun ilo on ylimmillään ja hauskuus huipussaan. Näin pentu odottaa innolla 
seuraavaa leikkihetkeä eikä turru liialliseen leikkimiseen. 

Pennulle kannattaa hankkia erillinen vietinvahvistuslelu, joka otetaan esille ainoas-
taan silloin kun viettiä halutaan harjoitella. Muut lelut ovat tällöin vain ”normaalia” 
leikkimistä varten. Pennulle sopiva vietinvahvistuslelu löytyy parhaiten kokeilemal-
la eri vaihtoehtoja ja se voi olla mitä tahansa köydenpätkän ja kaninnahan väliltä, 
kunhan pentu rakastaa sen jahtaamista yli kaiken. Kannattaa myös muistaa, että 
nälkä vahvistaa ajoviettiä, joten rättileikit on hyvä leikkiä aina levänneen ja nälkäisen 
pennun kanssa.

Pennun vietinvahvistuksen ja opetuksen tulee olla johdonmukaista, ja ristiriitaisia 
viestejä on vältettävä. Jos pentu osoittaa ulkona kiinnostusta vaikkapa rusakoihin tai 
muihin eläimiin, ei pentua saa kieltää, jos se yrittää lähteä niiden perään. Pentu ei 
ymmärrä, miksi yhtenä hetkenä innostetaan lähtemään ohikiitävän saaliin perään ja 
toisena kielletään. Ristiriitaiset viestit saattavat vähentää koiran viettiä ja aiheuttaa 
myöhemmin ongelmia juoksutilanteissa. Kuitenkin pennulle voidaan ja pitääkin opet-
taa, että esimerkiksi kotona sisätiloissa ei hyökätä muiden kotieläinten tai vaikkapa 
lapsien perään.

Kun pentu on osoittanut voimakasta kiinnostusta rättileikkeihin ja on aivan varmaa, 
että pentu lähtee vieheen perään, voidaan pennulle vetää myös lyhyitä 10 – 20 metrin 
käsiviehevetoja aina silloin tällöin. Vieheellä (vieheen pysähtymispaikalla) on aina 
oltava tuttu ihminen kehumassa ja leikittämässä koiraa. Pentua voidaan yllyttää repi-
mään ja raatelemaan viehettä ravistelemalla sitä ja samalla pentua kehutaan hyvästä 
suorituksesta. Näissä vieheharjoituksissa ei kannata käyttää pennulla vielä juoksu-
koppaa, jotta pentu pääsee kunnolla käsiksi vieheeseen. Pentu tulee myös opettaa 
jäämään vieheelle suorituksen jälkeen. 

Hyvänä motivaation nostattajana toimii myös aikuisen koiran treenauksen ja/tai 
kilpailutilanteen seuraaminen sivusta. Innosta pentua hetken aikaa ja pyri kiinnittä-
mään sen huomio ohivilahtavaan vieheeseen. Älä kuitenkaan turruta pentua liiallisella 
innostuksella vaan vie se hetken kuluttua pois tilanteesta. Koiraa, aikuista tai pentua, 
ei ole tarkoitus seisottaa tuntikaupalla radan reunalla, jolloin koiran kiinnostus vie-
heeseen laantuu taatusti.

Viettien herääminen on yksilöllistä ja tapahtuu eri koirilla hyvinkin eri-ikäisinä. Koiraa 
ei siis kannata koskaan viedä radalle ennen kuin vietti on täysin varmasti herännyt ja 
sitä on muilla tavoilla vahvistettu. Rata- ja maastoharjoittelun aloittamista ei kanna-
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ta kiirehtiä eikä myöskään itse kisoihin ole kiire, vaikka koiraa olisikin jo treenattu. 
Perusasiat on hyvä hoitaa ensin kuntoon ja siirtyä kilpailemaan vasta sitten kun kaikki 
on varmasti kunnossa.

Treenaaminen moottorivieheellä ja kisaamisen aloittaminen
Kun koiran viettipohja ja fyysinen kunto on saatu kohdalleen ja kun koira varmasti 
ajaa käsiviehettä, voidaan koiran kanssa siirtyä treenaamaan joko maasto- tai rata-
juoksua. 

Maastojuoksukisoihin osallistuminen on ratakisoihin osallistumista helpompaa, sillä 
osallistuakseen koira tarvitsee vain Suomen Vinttikoiraliiton myöntämän maastojuok-
sukirjan ja juoksukopan. Maastojuoksua varten riittää myös vähäisempi harjoittelu 
moottorivieheen kanssa. Ennen maastokisoihin osallistumista on kuitenkin hyvä käydä 
joko maasto- tai rataharjoituksissa varmistamassa, että koira varmasti ajaa moottori-
viehettä juoksukoppa päässä. 

Kun viehevarmuutta testataan maastoharjoituksissa, tulee varmistua siitä, että koira 
ymmärtää mitä on tekemässä. Omaa vuoroa odottaessa on hyvä innostaa koiraa 
näyttämällä, missä pupu menee. Kun koiran vuoro tulee, pidetään koiraa suorassa 
vieheeseen nähden ja varmistetaan, että koira näkee vieheen ja on kiinnostunut siitä. 
Kun viehe lähtee liikkeelle, kannattaa vieheen antaa liikkua pari metriä eteenpäin en-
nen irti päästämistä, jotta koira varmasti ymmärtää lähteä liikkuvan vieheen perään. 
Maastojuoksun harjoitteluksi riittää usein, että koira on kerran päässyt kokeilemaan 
mutkittelevan pupun jahtaamista ja todistanut, että kiinnostusta ja viettiä vieheen 
saalistamiseen riittää. Ennen kisaamista on myös testata koiran valmius parin kanssa 
juoksemiseen. Tällöin harjoituspariksi kannattaa valita kokeneempi maastojuoksija, 
joka varmasti keskittyy juoksukumppanin sijasta vieheeseen. 

Ensimmäinen ratajuoksuharjoitus kannattaa aloittaa kaarteen lopusta, aivan radan 
reunasta. Koiran huomio kiinnitetään lähestyvään vieheeseen ja koiraa innostetaan 
kun viehe tulee kohti. Koira päästetään irti vieheen perään vain, jos se on itse oma-
aloitteisesti lähdössä. Älä siis päästä irti koiraa, joka ei ole kiinnostunut vieheestä vaan 
jostakin radan ulkopuolisesta tapahtumasta. Vieheen perään ampaisevaa koiraa ei 
myöskään kannata kannustaa enää sen lähtiessä liikkeelle jottei koiran keskittyminen 
herpaannu. Kuten käsiviehetreeneissäkin, olisi erittäin suotavaa, että vieheellä koiraa 
odottaisi tuttu ihminen valmiina kehumaan koiran suorituksen maasta taivaaseen.

Vieheharjoittelussa riittää yksi veto per harjoituskerta, sillä uusi asia vaatii sulattelua. 
Jos koira kääntyy takaisin kesken matkan, aloitetaan lyhyemmillä vedoilla ja lisätään 
matkaa vähitellen. Myös juoksukoppaa voi alkaa käyttää ensimmäisten treenien 
jälkeen, jotta koira tottuu siihen ja osaa yhdistää sen vieheeseen. Koiraa ei myöskään 
pidä seisottaa turhaan radan vieressä kovin pitkää aikaa vaan sen kannattaa antaa 
nähdä ainoastaan pari edellistä suoritusta, sillä muuten koira turtuu vieheeseen.

Kun koira varmasti ajaa rataviehettä, voi koppiharjoittelun aloittaa. Koppiharjoituksia 
kannattaa alkuun tehdä erikseen käsivieheen avulla, jolloin koira saadaan asetettua ja 
totutettua oikeaan asentoon kopissa. 

Ensimmäisillä harjoituskerroilla koira lähetetään avonaisen kopin läpi niin, että sitä 
pidetään oikeassa asennossa kuono lähtösuuntaan päin. Kun koira lähtee hyvin ja suo-
raan sekä on kopin etuosassa oikeassa asennossa valmiina, voidaan etuveräjä laittaa 
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kiinni. Lähettäjä varmistaa edelleen, että koira odottaa viehettä ja avautuvaa veräjää 
oikeassa asennossa. Viehe on hyvä saada liikkeelle heti veräjän sulkeuduttua, jotta 
koira ei joudu odottamaan kopissa liian kauan. Vasta sen jälkeen, kun nämä harjoituk-
set sujuvat hyvin, lähetetään koira kokonaan suljetusta kopista. Lähtöjä on myös hyvä 
harjoitella kaikista kopeista.

Ryhmäharjoitukset aloitetaan vasta siinä vaiheessa kun koira on viehevarma, osaa 
lähteä kopista ja on hyvässä fyysisessä kunnossa. Ensimmäisessä ryhmäharjoituk-
sessa kannattaa olla kolme koiraa ja harjoittelukavereiksi kannattaa pyrkiä samaan 
kokeneita ja varmoja juoksijoita. Juoksuta aina levännyttä koiraa ja vain kerran yksissä 
harjoituksissa. 

Neuvoja kannattaa kysellä kokeneemmilta juoksuharrastajilta, jotka mielellään 
kertovat kokemuksistaan ja antavat neuvoja niin treenaamiseen kuin kisaamiseen-
kin.  Muista, että maltti on tässäkin asiassa valttia ja harrastuksen tulee aina tapahtua 
koiran ehdoilla.

Suomen Vinttikoiraliitto ry
Suomen Vinttikoiraliitto ry (SVKL) toimii vinttikoirien jalostus-, kasvatus- ja kilpai-
lutoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä sekä muutamien liiton edus-
tamien rotujen rotujärjestönä. Suomen Vinttikoiraliitto ry on ollut perustamisestaan 
lähtien Suomen Kennelliitto ry:n jäsen.

Suomen Basenjit ry on SKVL ry:n jäsen. Maasto- ja ratajuoksukirjat anotaan SKVL 
ry:stä. Vinttikoiraliiton sivuilta löytyy anomiseen ohjeet, kokeiden säännöt sekä muuta 
hyödyllistä tietoa juoksuharrastamisesta: www.suomenvinttikoiraliitto.fi

Alueellisten vinttikoirakerhojen yhteystiedot
Vinttikoirakerhot järjestävät jäsenilleen ja muille vinttikoiraharrastuksesta kiinnostu-
neille monenlaista toimintaa. Jos haluat kokeilla basenjisi kanssa esimerkiksi maasto- 
tai ratajuoksua, voit ottaa yhteyttä suoraan oman alueesi vinttikoirakerhoon. Niistä 
saat tietoa harjoittelupaikoista ja – ajoista sekä muita käytännön ohjeita.

Kerhojen yhteystiedot löydät Suomen Vinttikoiraliitto ry:n sivulta: http://www.suo-
menvinttikoiraliitto.fi/jasenille/jasenyhdistykset
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   Basenji agilitykoirana
     

Agility on vauhdikas ja innostava laji, 
jossa ohjaaja ohjaa koiraa suorittamaan 
radalla olevat esteet omalla liikkeellään 
ja ääntään käyttäen mahdollisimman 
nopeasti ja virheettömästi. Radalla on 
yleensä parikymmentä estettä, joita 
hypätään, ylitetään tai joista juostaan 
läpi. Parhaimmillaan agility yhdistää 
saumattoman yhteistyön, vauhdin ja 
hauskanpidon, joiden harmoniaa on kaunista 
katsella, kun koira ja ohjaaja kiitävät yhdessä 
radalla täydessä yhteisymmärryksessä.

Basenjilla on agilityyn varsin hyvät fyysiset edellytykset; sillä on vauhtia, ketteryyttä ja 
voimaa. Perusluonteeltaan rohkeana koirana basenji tutustuu esteisiin reippaasti ja jos 
jokin este epäilyttää, niin tyypillisesti sekin sujuu jo yhden epävarman kerran jälkeen. 
Basenji on älykäs ja oppivainen, mutta samalla myös omapäinen koira, joka ajattelee 
itse ja tekee ensisijaisesti vain itselleen kannattavia asioita. Se, että basenjilla ei ole 
miellyttämishalua, tekee siitä haastavamman koulutettavan ja kysyy ohjaajalta taitoa 
vahvistaa oikeita asioita ja rakentaa yhteistyö basenjille kannattavaksi. Agilityssa 
motivointi onkin se kohta, johon basenjin kanssa joutuu enemmän kiinnittämään 
huomiota.

Agilityn perusvalmiudet
Agilityn peruspilarit ovat kaikille samat riippumatta siitä harrastatko basenjin vai 
paimenkoiran kanssa. Agilityssa koiran ja ohjaajan välinen hyvä suhde on edellytys 
harrastuksessa edistymiselle. Yhteistyön perusta luodaan tekemällä kaikenlaista 
yhdessä koiran kanssa heti pennusta lähtien – ohjaajan kanssa on mukavaa! Kun koiralle 
on opetettu, että kehumisesta seuraa palkkioita eli koira osaa reagoida kehuihin 
innostuneesti palkkioita odottaen, voidaan aloittaa erilaisten perusvalmiuksien 
harjoittelu.

Yhteistyötä voi pohjustaa erilaisin harjoituksin ja luomalla onnistumisen kokemuksia jo 
ennen varsinaista agilityharjoittelua. Agilityharrastus on usein rajattu tiettyihin paikkoihin 
ja aikoihin, mutta hyödyllisiä pohjavalmiuksia voi harjoitella missä ja milloin vain. 
Tällaisia pohjavalmiuksia ovat mm. kontakti-, alusta- ja kohdennustehtäväharjoitukset, 
joista seuraavaksi tarkemmin:

Kuva: Jukka Pätynen koirakuvat.fi

Teksti: Noora Tihtonen ja Sanna Kortelainen
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Erilaiset kontaktipelit
Kontakti on yhteistyön perusta. Kontaktia on kahdenlaista: kontaktia, jossa koira ja 
ohjaaja keskittävät huomionsa suoraan toisiinsa (katsekontakti) ja kontaktia, jossa koira 
ja ohjaaja keskittävät huomionsa samaan asiaan/suuntaan, ilman silmiin tuijottelua. 
Agility perustuu jälkimmäiseen kontaktiin, jossa koira ja ohjaaja pyrkivät koko ajan 
eteenpäin kohti yhteisiä tavoitteita - yhdessä. Kontaktipelien idea on aina se, että koira 
on kontaktissa ohjaajansa kanssa, saa sillä palkkauspelin alkamaan ja peli jatkuu joko 
sopivan hetken ajan tai kunnes kontakti katkeaa. Koira saa keskeytyneen kontaktipelin 
alkamaan taas palaamalla kontaktiin.

Alustaharjoitukset
Agilityesteiden harjoittelua voi pohjustaa erilaisten pintojen ja alustojen harjoittelulla, 
jotta koira kohtaisi esteet pelottomasti. Harjoitusten tarkoitus on tarjota koiralle iloisia, 
leikkisiä kokemuksia ja lisätä luottamusta. Koiraa voi kannustaa tutustumaan erilaisiin 
turvallisiin ja vakaisiin pintoihin, kuten kiipeilemään kivien päälle, kävelemään lautaa, 
matalaa aitaa tai kaatunutta puunrunkoa pitkin, astelemaan pressun tai muovikassin 
pinnan päällä, kaatamaan rämiseviä muovipulloja, tölkkejä tai kippotorneja, kulkemaan 
jakkaran tai hieman kohotetun viltin alta. Aina tulee kuitenkin muistaa turvallisuus ja 
koiran omaehtoinen suorittaminen. Koiraa voi kannustaa ja rohkaista kehuin ja hieman 
houkutella, mutta koiran ei ole koskaan pakko.

Kohdennustehtävät
Kohdeharjoittelu parantaa koiran oma-aloitteisuutta, itsenäistä työskentelyä ja 
toistojen kestävyyttä. Koira voi koskea kohteita vaikkapa kuonollaan tai tassullaan. 
Kosketuskeppi tai limupullon korkki voivat olla kuonolla koskettavia kohteita, tassulla 
koskettavia voivat olla vaikka hiirimatto tai purkin kansi. Kohdennusharjoittelussa koiraa 
palkitaan 1) alkuun pienimmästäkin kiinnostuksesta esinettä kohtaan, 2) esinettä kohti 
liikkumisesta, 3) esineen koskemisesta halutulla tavalla, tassulla tai kuonolla. Yleisesti 

ottaen kohdeharjoittelu on koirille 
helppoa, kunhan alkuharjoittelussa 
muistaa palkita koiran esineen 
suunnasta! Herkku tarjotaan 
kosketuskepin kärjen tai hiirimaton 
luota, kunnes koira osaa tehtävän.

Kuva Sanna Plaami
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Agilityn aloittaminen
Varsinainen agilityn aloittaminen alkaa esteiden turvallisesta opettelusta! Jos agilitystä 
ei ole ennakkoon kokemusta, ei esteitä kannata lähteä omin päin opettelemaan 
vaan kannattaa osallistua asiantuntevien koirakerhojen tai koirakoulujen kursseille. 
Agility on vauhtilaji ja se voi altistaa koiran sekä ohjaajan vakavillekin terveys- ja 
loukkaantumisriskeille, kuten mikä tahansa urheilulaji, mikäli sitä ei tee oikein ja 
turvallisesti. Oikein opetettuna koira suorittaa esteitä matalalla painopisteellä, 
joustavasti ja hallitusti. Turvallisiin estesuorituksiin kuuluu mm. se, että koira on rento 
ja joustaa vartalollaan mahdollisimman paljon, mikä lisää koiran liikkeiden ulottuvuutta 
ja pehmentää tärähdyksiä. Oikeanlaisella palkkioiden sijoittelulla ja ohjauksella sekä 
koulutustavalla on turvalliseen suorittamiseen iso merkitys. Esimerkiksi hypätessä, 
keppien pujottelussa ja kontaktiesteillä koiran on edullisempaa juosta pää alempana, 
vartalolla joustaen kuin pää ylhäällä, jäykin vartaloin. Luonnollisesti myös huolellisella 
ja oikea-aikaisella koiran ohjaamisella on suuri merkitys niin koiran kuin ohjaajankin 
turvallisuuteen. Ohjaajan tulee osata kääntyä, jarruttaa ja kiihdyttää järkevissä kohdissa. 
Ohjaajan osaaminen ja taidot korostuvat entisestään mitä nopeampi ja ohjattavampi 
koira on sen taitojen karttuessa.

Agility on todella suosittu harrastus. 
Koirakerhojen kursseille saattaa 
olla pitkät jonot ja usein kurssien 
osallistujat karsitaan vielä 
pääsykokein, jolloin kurssipaikan 
saavat todennäköisimmin parhaiten 
hallinnassa olevat koirat. Tästä syystä 
yksityisten koirakoulujen tarjoamat 
kurssit saattavat olla nopeampi, mutta 
toki kalliimpi, tapa päästä agilityn 
pariin. Hyödyksi kannattaa käyttää 
myös mahdollisesti tuttavapiiristä tai 
oman rodun parista löytyviä agilityä 
harrastavia ihmisiä, sillä heiltä voi myös 
kysellä apuja ensimmäisiin tutustumiskertoihin.

Agilityn oppimisessa palkitseminen ja innostavan, positiivisen tunnelman luominen 
on erittäin tärkeää. Jos oma innokkuutesi ei näy äänensävyssä ja olemuksessa 
ulospäin, on myös koiran vaikea innostua uuden oppimisesta. Liiallinen kontrollointi 
ja tottelevaisuuden vaatiminen vie harrastamisen ilon lopulta myös ohjaajalta. Agilityn 
pitää olla kokoajan hauskaa eikä mitään vakavaa puurtamista! Agility- innostus puraisee 
nopeasti, mutta töitä hyvän lopputuloksen eteen joutuu tekemään koiran kuin koiran 
kanssa. Koska basenji on fiksu koira, se oppii ja myös kyllästyy nopeasti. Koulutuksessa 
kannattaakin panostaa enemmän toistojen laatuun kuin määrään. On hyvä tietää 
etukäteen mitä harjoitukselta haluaa ja miten se aikaansaadaan. Myös sopiva tauotus 

Kuva Sanna Kortelainen
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on tärkeää, jotta koiran tai ohjaajan keskittyminen ei herpaannu kesken harjoituksen. 
Pidä harjoitushetket lyhyinä, intensiivisinä, iloisina ja onnistumisvoittoisina. Lajin 
perusopetukseen eivät kuulu kiellot tai tiukka kontrollointi vaan runsas palkitseminen ja 
ilo. Ja tämähän sopii basenjille!

Kuten aiemmin on jo todettu, basenji ei ole se helpoin ja yksinkertaisin opetettava 
agilityssä, mutta siihenkin pätee nämä kaikille eläimille yhteiset kouluttamisen 
kulmakivet:

1. Palkkion laatu: onko taskussa sellaisia asioita, joiden eteen basenjikin on valmis 
tekemään töitä?

Panosta palkkioihin! Herkullisimpia herkkuja ja kiinnostavimpia leluja voi joutua 
etsimään ja tekemään itse. Harjoituksiin tulee ottaa mukaan parhaat jutut. 
Kannusta koiraa ja heittäydy palkitsemishetkiin. Kokeile tykkääkö koirasi ennemmin 
repimisestä, pureskelusta, jahtaamisesta vai herkuista. Esimerkiksi narun päähän 
kiinnitetystä lelusta saa vieheen, joka tanssii villisti narua nykimällä - basenji 
perässään. 

2. Kriteeri: vaatimustason hallitseminen
Aina on varmempaa aloittaa liian helposta kuin liian vaikeasta harjoituksesta! Hyvä 
nyrkkisääntö eteenpäin siirtymiselle on, että kriteeriä nostetaan kun koira onnistuu 
80 %:ssa toistoista. Siis, kun koira onnistuu kahdeksan kertaa kymmenestä tai 
neljä kertaa viidestä, on aika vaikeuttaa harjoitusta. Toisinpäin eli nyrkkisääntönä 
vaaditun kriteerin laskemiseen voidaan pitää harjoituksen helpottamista, jos koira 
epäonnistuu kahdessa peräkkäisessä toistossa. Myös olosuhteet tulee huomioida 
harjoitusta suunnitellessa; jos tilanteessa on aiempaa enemmän häiriöitä tai koira 
on tavallista vallattomammalla tuulella, kannattaa vaatimustasoa tiputtaa.

3. Palkkion ajoitus: ”saat sitä mitä vahvistat, etkä sitä mitä haluat”
Basenji on älykäs koira, mutta sekään ei lue ajatuksia. Jotta koira tietää, mitä pitää 
tehdä saadakseen palkkion, tulee palkkion ajoituksen olla kohdillaan. Useimmiten 
varsinaista palkkiota on täysin mahdotonta saada osumaan oikeaan kohtaan ilman 
apuvälinettä, joten: kehu ensin, palkitse sitten! Koira oppii nopeasti liittämään 
tietyn palkkiota edeltävän kehun tai palkka-sanan palkitsemiseen. Kehu tai palkka-
sana on huomattavasti helpompi saada osumaan oikeaan kohtaan.

4. Vahvistetiheys: uuden tai vaikean asian kohdalla palkitaan alkuun tiuhaan, tutun 
tehtävän kohdalla sovitetaan palkkiotiheys tehtävän vaativuuteen.

On tutkittu, että koiran oppimiselle ihanteellisin vahvistetiheys on, kun palkkio 
oikeasta toiminnasta tulee vähintään 5 sekunnin välein. Tämä tarkoittaa 
vähintään 12:a palkkiota minuutissa. Etenkin uuden asian opettelussa korkealla 
vahvistetiheydellä on merkittävä rooli, jotta koira saa runsaiden palkkioiden 
kautta vahvan käsityksen oikeasta toiminnasta. Silloin, kun koira jo tuntee ja tietää 
tehtävän, vahvistetiheys voi olla pienempi. Eli yksittäistä uutta estettä harjoiteltaessa 
palkkiotiheys on aina alkuun korkea, mutta ratapätkässä, joka koostuu tutuista, 
osatuista esteistä, voi riittää pelkkä loppupalkka.
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Huomion arvoista on, että kaikkien edellä olevien neljän kohdan tulisi täyttyä hyvässä 
harjoituksessa ja että ne ovat kaikki toisiinsa sidottuja. Tarkka palkkion ajoitus ei yksin 
auta, jos kriteeri on liian korkea eikä koira pääse onnistumisiin eikä siten riittävään 
vahvistetiheyteenkään. Tai vaikka kriteeri ja vahvistetiheys olisivat sopivat, huono 
palkkion ajoitus voi johtaa epäonnistumisiin. Ennen kaikkea, jos palkkio ei ole riittävän 
motivoiva, yksikään muu kohta ei ehkä toteudu. Suunnittele siis harjoitukset etukäteen, 
jotta suunnittelutyöllä saatte raamit onnistumisiin!

Kuvat Sami Laine
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Agility harrastuksena
Kun esteet, niiden turvallinen suoritustapa ja koiran ohjauksen perusteet ovat hallussa, 
agilitya voi harrastaa myös omatoimisesti. Useat agilityhallit tarjoavat harjoitteluun ns. 
vapaavuoroja ja vapaavuorotunteja, joita voi myös jakaa vaikka kaveriporukalla, jolloin 
kulutkin jakautuvat. Etsi treenikaverit, joiden seurassa on rentoa harjoitella!

Koska agilityssa on kyse esteiden suorittamisesta yhteistyössä ohjaajan kanssa, on 
suositeltavaa käydä hankkimassa riittävät taidot ohjauksesta. Haastavan ja antoisan 
agilitystä lajina tekeekin juuri ohjaus! Ohjaustekniikoita on olemassa erilaisia, niihin 
kannattaa perehtyä ja keskustella harrastajien ja kouluttajien kanssa, jotta löytää 
itselleen ja koiralleen sopivimman. Agilityssä oppiminen ja kehittyminen eivät lopu 
koskaan!

Agilitysta saa paljon irti ihan harrastusmielessäkin, lajissa kilpaileminen ei ole 
itse tarkoitus. Kuitenkin, kun perusteet ovat hallussa, saattaa nousta halu kokeilla 
kilpailemista. Kilpaileminen tuo lajiin aivan uudenlaisen ulottuvuuden ja syventää 
entisestään suhdettasi basenjiin; mikään ei voita sitä tunnetta, jonka onnistuneesti 
yhdessä suoritettu rata kilpailutilanteessa antaa!

Kilpailutilanne on kuitenkin uusi ja jännittävä niin ohjaajalle kuin koiralle, ja vaikka 
treeneissä kaikki olisikin sujunut mallikkaasti, saattaa kilpailukentällä kaikki olla toisin. 
Kisauraansa aloittelevilla koirakoilla tapahtuu monesti erinäisiä karkaamisia, villiintymisiä 
juosten ympäri kenttää tai radalla oleva tuomari tai ratatyöntekijät aiheuttavat 
kummastusta. Mutta tapahtuipa radalla mitä tahansa, mieli on pidettävä positiivisena 
ja kannustavana koiraa kohtaan. Onnistuneen kilpailusuorituksen tekeminen vaatii 
ohjaajalta hermojen hallintaa ja, erityisesti basenjin kanssa, paljon huumorintajua! Jos 
kiinnostus agilityn harrastamiseen heräsi, Suomen Agilityliiton internetsivuilta www.
agilityliitto.fi löytyy monipuolisesti tietoa lajin aloituksesta kisakentille asti.

Kuva Sanna Kortelainen
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Suomen Basenjit ry:n erikoisnäyttely 
Suomen Basenjit – Finnish Basenjis ry järjestää vuosittain erikoisnäyttelyn. 

Pentuluokkia on kaksi; pikkupennut 5-7 kk ja ”isot” pennut 7-9 kk 

Näyttelytoimikunta tiedottaa ohjelmasta tarkemmin lähempänä ajankohtaa sekä 
Basenji-lehdessä että internet-sivuilla: www.basenji.fi 

Tervetuloa mukaan pentusi kanssa! 

Loppusanat
Luovalla ja avoimella mielellä oppii eniten ja pääsee parhaisiin tuloksiin. Kuuntele 
basenjiasi, harrastaminen basenjin kanssa hioo omistajastaan timantin. Pidä hauskaa, 
keskity mukavaan tekemiseen, näe vaivaa motivointiin ja innostavuuteen. Lopussa 
seisoo kiitos: hyvin oppinut koira - ja vielä oppineempi ohjaaja.

Agility on mahtava harrastus basenjin kanssa. Rohkeasti vain tutustumaan lajiin!

Kirjoittajista 
Juttu syntyi kahden harrastajan yhteistyönä, halusta innostaa basenji-ihmisiä agilityn 
ja harrastusten pariin. Sanna Kortelainen on agilityharrastaja ja kilpaillut basenjiensa 
kanssa lajissa vuodesta 2010, mm. ensimmäisenä suomalaisena agilityn SM-kisoissa 
basenjin kanssa (sanna.kortelainen@elisanet.fi). Noora Tihtonen on agilityn ja 
muita harrastuksia basenjinsa kanssa aloittanut koiraharrastaja ja ammattitutkinnon 
suorittanut eläintenkouluttaja (noora.tihtonen@gmail.com).

Yhteydenotot ovat tervetulleita, jos ja kun harrastusinto puraisee ;)
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Suomen Basenjit - Finnish Basenjis ry 
pyrkii järjestämään vuosittain

PENTUTREFFIT & BASENJIPÄIVÄT

Pentutreffit ovat basenjipennulle hieno mahdollisuus nähdä 
ikätovereitaan sekä omistajien tutustua muihin omistajiin.

  Basenjipäiviä vietetään vaihtuvin teemoin eri  
harrastuslajien parissa.

TERVETULOA MUKAAN!
-Tapahtumatoimikunta-
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Suomen Basenjit ry yhteystietoja

yhdistyksen kotisivut:      www.basenji.fi
yhdistyksen sähköpostiosoite:      sihteeri@basenji.fi
jäsenmaksut ja muut maksut:      rahastonhoitaja@basenji.fi
jäsenasiat:      jasensihteeri@basenji.fi
julkaisuasiat:      basenjilehti@gmail.com
jalostustoimikunta:      basenji.jalostus@gmail.com
kotisivujen ylläpito:      basenji.webmaster@gmail.com
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Yhdistyksen toimintaa

helmikuussa  Suomen Basenjit ry:n kevätkokous

 Suomen Basenjit ry jäsenmaksun eräpäivä. Liittymällä jäsenek-
si helmikuun loppuun mennessä, ehdit varmasti saada vuoden 
ensimmäisen lehden

toukokuussa  Pentutreffit, basenjipentujen tapaaminen

kesäkuussa Suomen Basenjit ry:n erikoisnäyttely

elokuussa Basenjipäivät, mukavaa yhdessäoloa ja basenjimaista toimintaa 

lokakuussa  Suomen Basenjit ry:n syyskokous 
(huom. ajankohdat viitteellisiä)

Suomen Basenjit ry Pentuopas 2022-
toimittanut Erja Billings
taitto Marja Lindell


