
Kysely oli avoinna 27.6.-11.7.2012 ja siihen vastattiin 175 kertaa. 

Rotujakauma: 

 karkeakarvainen saksanseisoja  78 kpl – 45 % 

 lyhytkarvainen saksanseisoja 57 kpl – 33 % 

 bretoni  16 kpl – 9 % 

 münsterit  5 kpl  

 pitkäkarvainen saksanseisoja 3 kpl  

 weimarinseisojat  2 kpl  

 unkarinvizslat  4 kpl 

 spinone  10 kpl 

 

(Yhteiskuntakelpoisen) metsästyskoiran tärkeimmät ominaisuudet 

1. hyvä terveys ja suhteellisen pitkä käyttöikä   93 % 

2. sosiaalinen luonne ihmisiä ja muita koiria kohtaan  77 % 

3. hyvä riistainto    60 % 

4. yhteistyöhalukkuus    51 % 

5. sopiva seisontakynnys   11 % 

6. rodunomainen ulkonäkö   5 % 

7. koiran sopiva koko, rivakka eteneminen ja joku muu 3 % kullakin 

Erittelyt (joku muu): rodunomaiset metsästysominaisuudet, haku 

Terveystietojen avoimuus 

1. kaikki avoimia 88 % 

2. nykyinen riittävä 17 % 

3. ei, jokainen päättäköön itse oman koiransa terveystietojen julkisuudesta 2 % 

 

Seisojan terveysongelmia 

1. vesihäntä tai muut häntään liittyvät ongelmat 46 % 

2. joku muu (ks. erittelyt)  36 % 

3. nivelrikko   19 % 

4. toistuvat tulehdukset  12 % 

5. karvaongelmat   10 % 

6. iho-ongelmat   7 % 

Erittelyt: epilepsia (useampia mainintoja) , vatsalaukun kiertymä ja –riski (useampia mainintoja), 

kasvaimet, raajojen tapaturmat, autoimmuuni, kaihi, ei ongelmia (useampia mainintoja), 



moniniveltulehdus, luusto, verihäntä, allergia (useampia mainintoja), vatsaongelmat, anturat 

halkeilee, kynsivauriot hoidosta huolimatta, valeraskaus, ontuminen (useampia mainintoja), 

väsyminen, iän myötä jalat (etupää) – ei kestänyt perättäisiä metsästyspäiviä, todettu olkanivelen 

ocd – ei oireillut, häntäamputaatio, spondyloosi,  laajentunut eturauhanen, kilpirauhasen 

vajaatoiminta, rasvapatit. 

Seisojan luonteen ongelmia 

1. ääntely (passissa tms.)  57 % 

2. rauhattomuus   49 % 

3. joku muu (ks. erittelyt)  20 % 

4. vahtiminen   16 % 

5. arkuus   13 % 

6. vihaisuus   9 % 

Erittelyt: pehmeys (useita mainintoja), ei ongelmia (useita mainintoja), liian itsenäinen, varautunut, 

levottomuus yksin/autossa/vieraalla kämpällä, lievä eroahdistus, vilkkaus (useita mainintoja, myös 

ylivilkkaus), on päällikkö kun isäntä pois kotoa, dominanssi.  

Riistaintoon liittyviä ongelmia 

1. sitkeyden ja hakulaajuuden puute  30 % 

2. muu     27 % 

3. noutohalun puute    23 % 

4. vesi-innon puute   22 % 

5. kestävyyden puute   15 % 

Erittelyt: haussa tapahtuva turha kysely, liiallinen ajovietti (useampia mainintoja), toimintakyky 

supikoiralla – ei mene kiinni, ei ole ollut puutteita, ongelmat yksilöllisiä, etäällä emännästä teki mitä 

tahtoi, ajohulluus hiirestä hirveen, kuumeneminen peräkkäisissä riistatilanteissa, hieman 

kovahkosuinen, riistahulluus, paukkunouto (itse aiheutettu  ), pureskelu noudossa, liika into 

Seisonta 

1. liian korkea seisontakynnys  38 % 

2. ongelmat riistan käsittely ja muu (ei eritt.) 26 % molemmissa vaihtoehdoissa 

3. liian matala seisontakynnys  22 % 

4. seisonnan epävarmuus  19 % 

 

Etenemisongelmat 

1. Koira seisoo linnut, muttei suostu niitä luvasta 

nostamaan   68 % 

2. muu (ei erittelyjä)   46 % 

 



Yhteistyö 

1. Liian itsenäinen haku   46 % 

2. liian laaja haku   40 % 

3. muu (ei erittelyjä)   20 % 

4. karkailu   16 % 

5. yleinen yhteistyöhaluttomuus  9 % 

 

Koiran koko 

1. muu (ei erittelyjä)   40 % 

2. keskikokoa suuremmasta koosta EI 

ole ollut haittaa   31 % 

3. keskikokoa pienemmästä koosta EI 

ole ollut haittaa   23 % 

4. keskikokoa suuremmasta koosta ON 

ollut haittaa   5 % 

5. keskikokoa pienemmästä koosta ON 

ollut haittaa   1 % 

 

 

 

 


