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Käyttökokeet Saksassa 

Saksassa seisojilla on monia erilaisia kokeita. Jalostukseen hyväksyminen perustuu koetuloksiin nuorten 

kevättaipumuskokeissa (VJP) ja nuorten koirien syysjalostuskokeissa (HZP). Näiden kokeiden hyväksytyllä 

suorittamisella pitkäkarvainen saksanseisoja saavuttaa jalostuskelpoisuuden, edellyttäen että muut 

vaadittavat näytöt ovat olemassa (lonkat A-C, petoeläinkovuus- ja ajohaukkutodistus, ulkomuoto vähintään 

hyvä) (Deutsch-Langhaar-Verband 1995). Metsästyskäyttökoiraliiton täyskäyttökoe (VGP) on myös 

merkittävä osoitus koiran jalostusarvosta ja moni jalostuskoira on suorittanut sen. Saksan 

Metsästyskäyttökoiraliiton ylläpitämään kantakirjaan (DGStB) pääsee VGP-kokeen hyväksytyllä tuloksella. 

Arkipäivän metsästyskäyttöä varten tarvitaan viranomaisten määrittelemä metsästyskelpoisuuskoe 

(Brauchbarkeitsprüfung), jonka on oltava hyväksytysti suoritettuna ainakin yhdellä metsästysseurueen 

koiralla. VGP-kokeen hyväksytty suorittaminen korvaa tämän kokeen. (Markmann, H.-J. 1997). 

 

Kokeiden lisäksi seisojat voivat osoittaa monipuoliset taipumuksensa keräämällä suoritusmerkintöjä, joita 

ovat esim. petoeläinkovuustesti (Härtenachweiss (/)), 20 tai 40 tunnin verijälkikoe (Schweissprüfung), 

ajohaukkutodistus (Lautnachweiss (\)), haavakon noutotodistus (Verlorenbringen (Vbr)), oma-aloitteinen 

talteenottokoe (Bringtreueprüfung (Btr)), villisian käsittelykoe (Leistungszeichen S, Schwartzwild), 

käsimerkillä pysäytystesti (Armbruster Haltabzeichnen, AH), aito verijälkitesti (Schweiss Natur). Lisäksi on 

vapaaehtoinen erillinen kaadon ilmoitus tai kaadon haukku-osasuoritus (Totverweisen/ Totverbellen) 

VGP:ssä, josta saa ylimääräisiä pisteitä. (Markmann, H.-J. 1997). Näistä petoeläinkovuustesti ja 

ajohaukkutodistus vaaditaan pitkäkarvaiselta saksanseisojalta jalostusrekisteriä varten (Deutsch-Langhaar-

Verband 1995). (Markmann, H.-J. 1997) 

 

VJP 

VJP eli Verbandsjugendprüfung on nuorten koirien kevättaipumuskoe. Tämä on kaikille seisojaroduille 

yhteinen koe, johon voivat osallistua edellisenä vuonna syntyneet koirat ja sitä edellisenä vuonna lokakuun 

alun ja joulukuun lopun välillä syntyneet (1.10.–31.12.). Kokeet järjestetään helmi-toukokuussa. Kokeeseen 

saa samalla koiralla osallistua ainoastaan kaksi kertaa. 

 

Kokeessa testataan nuorten koirien luontaiset käyttötaipumukset. Erikseen kirjataan pisteet 

osasuorituksista: jäniksen jälki, nenän käyttö, haku, seisonta, ohjattavuus. Joka osasuorituksesta annetaan 

arvosana. Pisteitä arvosanoista voi saada seuraavasti:  

erinomainen 12 pistettä 

erittäin hyvä 9-11 pistettä 

hyvä 6-8 pistettä 

riittävä 3-5 pistettä 

puutteellinen 1-2 pistettä 

riittämätön/ei kokeiltu 0 pistettä 

 

Arvosanan "erinomainen" voi saada ainoastaan erinomaisesti suoritetusta työstä erityisen vaikeissa 

olosuhteissa. Se voidaan antaa vain jälkityöstä ja nenän käytöstä VJP-kokeessa, HZP-kokeessa lisäksi sorsan 

karkottavasta jäljityksestä peitteisessä vedessä. VJP-kokeen osasuoritusten kertoimet ovat seuraavat: 

jälki 2 

nenän käyttö 2 

haku 1 

seisonta 1 

ohjattavuus 1 

 

Lisäksi VJP-kokeessa voidaan todeta koiran ajotaipumus: näköhaukku, jälkihaukku, ei todettavissa, ajaa 

hiljaa tai hakulöysä (waidlaut). Koiran käyttäytyminen ja mahdolliset ruumiilliset puutteet (silmäluomet, 

purenta, hammaspuutokset, liikahampaat, kivesvika, ontumat) kirjataan. Paukkukestävyys todetaan 



ampumalla kaksi kertaa ilmaan koiran ollessa haussa. (Saksan Metsästyskäyttökoiraliitto ry 2001; 

Markmann, H.-J. 1997) 

 

HZP 

HZP eli Herbstzuchtprüfung on nuorten koirien syysjalostuskoe. Kaikille seisojille yhteinen koe, johon voivat 

osallistua edellisenä vuonna syntyneet ja sitä edellisen vuoden lokakuun alun ja joulukuun lopun välillä 

syntyneet koirat (1.10.–31.12.). Kokeita järjestetään elokuun lopulta syyskuun loppuun. Kokeeseen saa 

samalla koiralla osallistua ainoastaan kaksi kertaa. Pitkäkarvaisten saksanseisojien ikäluokan 

jalostuskelpoiset koirat (koetulokset, lonkat A-C, petoeläinkovuustesti, ajohaukkutodistus, ulkomuoto 

vähint. hyvä) saavat lisäksi osallistua erityiseen Schorlemer-HZP-kokeeseen, jossa koirat sijoitetaan 

paremmuusjärjestykseen käyttökokeen tulosten mukaisesti. Koe on saanut nimensä pitkäkarvaisen 

saksanseisojan rotumääritelmän kokoajan vapaaherra von Schorlemer-Alstin mukaan. 

 

HZP-kokeessa vaaditaan koiralta jo korkeampaa koulutuksellista tasoa. Kokeessa kirjataan erikseen pisteet 

osasuorituksista, jotka jaetaan taipumus- ja koulutusosioihin. Taipumusosiot: nenän käyttö, haku, seisonta, 

ohjattavuus, työskentelyilo, sorsan (paperikalvosimen avulla väliaikaisesti lentokyvyttömäksi tehdyn sorsan) 

jäljitys peitteisessä vedessä (Stöbern hinter der Ente) sekä piilotetun sorsan nouto vedestä. Koulutusosiot: 

laahausjälki kaniinilla ja linnulla, noudon kantamistapa: sorsa, fasaani, kaniini (Art des Bringens - 

keskiarvopisteet), tottelevaisuus. Kustakin osasuorituksesta annetaan arvosana ja arvosanapisteet kuten 

VJP:ssä. Kokonaispisteitä laskettaessa osasuorituksilla on seuraavat kertoimet: 

 

(Rusakon jälki  3) 95 % pk-saksanseisojista suorittaa tämän vain VJP-kokeessa 

Nenän käyttö  3 

Haku  2 

Seisonta  2 

Ohjattavuus  2 

Työskentelyilo  1 

Vesityö 

a) piilotetun sorsan nouto peitteisessä vedessä 1 

b) sorsan karkottava jäljitys peitteisessä vedessä 3 

Nouto 

a) riistatyö linnulle sisältäen noudon  1 

b) piilotetun linnun nouto   1 

c) linnun laahausjälki ja nouto  1 

Turkiseläinjälki (rusakko/kani)  1 

Noudon kantamistapa 

a) jänis  1 

b) sorsa  1 

c) kanalintu  1 

Tottelevaisuus  1 

 

Lisäksi HZP-kokeen yhteydessä arvioidaan koiran ajotaipumus ja todetaan mahdolliset ruumiilliset puutteet 

sekä paukkukestävyys, kuten VJP-kokeen yhteydessäkin. HZP-kokeen yhteydessä kokeillaan lisäksi 

paukkukestävyys ja veteenmenohalukkuus ennen varsinaisen vesikokeen suorittamista. Sorsa heitetään 

veteen ja koiran uidessa sitä kohti ammutaan sorsan eteen veteen haulikolla. (Saksan 

Metsästyskäyttökoiraliitto ry 2001; Markmann, H.-J. 1997) 

 

VGP 

VGP eli Verbandsgebrauchsprüfung on Metsästyskäyttökoiraliiton täyskäyttökoe, joka on kaikille 

seisojaroduille yhteinen. HZP-kokeen suorittaneille koirille. Kokeeseen saa samalla koiralla osallistua 

ainoastaan kaksi kertaa. Ensikertalaisen koiran ohjaajan on pakko osallistua vähintään kerran VGP-

kokeeseen katsojana ennen kuin saa itse ohjata koiraa ko. kokeessa.  



 

VGP koe järjestetään aina vähintään kaksipäiväisenä ja ainoastaan syksyllä. Arvostelusta vastaa aina 

tuomariryhmä, johon kuuluu vähintään kolme käyttökoetuomaria. Toisin kuin nuorten luokan kokeissa, 

VGP -kokeen läpäissyt koira palkitaan 1., 2. tai 3. palkinnolla. Koe jaetaan osasuorituksiin: metsätyö, 

vesityö, peltotyö ja tottelevaisuus. 1. palkinnolla palkittu koira on saanut osasuorituksista keskimäärin 

erittäin hyvän arvosanan, 2. palkinnon saanut koira keskimäärin hyvän arvosanan ja 3. palkinnon saanut 

koira suoriutuu myös metsästyksestä menestyksekkäästi.  

 

Koira saa jokaisesta suorituksestaan arvioinnin ja sitä vastaavat pisteet seuraavasti: 

erinomainen 4h pistettä (4h = 4 hervorragend = 4 erinomainen) 

erittäin hyvä 4 p 

hyvä 3 p 

riittävä 2 p 

puutteellinen 1 p 

riittämätön 0 p 

 

Arvosana "erinomainen" annetaan vain, jos koira on suorittanut todella erinomaisen työn vaikeissa 

olosuhteissa. Arvosanaa "erinomainen" ei anneta jälkityö-, nouto- ja tottelevaisuusosasuorituksista. 

 

Alla on lueteltu osasuoritusten erilliset suoritusosiot, joista siis jokaisesta annetaan arvosana sekä 

kertoimet, joiden avulla kokonaispisteet lasketaan. Mitä vaativampi suoritus, sitä suurempi kerroin. 

 

Metsätyö:      kerroin: 

Verijälkityö hihnassa 

 - yli yön jälki      

      8 

 - päiväjälki      

      5 

 - ilmoitus kuolleen sorkkaeläimen löydöstä haukkumalla (lisä) 4 

 - tiedotus kuolleen sorkkaeläimen löydöstä (lisä)  3 

Ketun nouto esteiden yli     3 

Ketun laahausjälki     5 

Ketun nouto jäljeltä     2 

Rusakon tai kanin laahausjälki    4 

Rusakon tai kanin nouto jäljeltä    2 

Karkottava haku (läpipääsemätön pöheikkö, ylösajaminen)  4 

Tiheikköhaku (tarkka tiheän al. haku, mahd. seisonta ja riistatyö)  3 

 

Vesityö:      kerroin: 

Hakunouto ilman sorsaa peitteisessä alueessa   3 

Paukkukestävyys (todetaan, ei saa pisteitä, vrt. HZP) 

Piilotetun sorsan nouto peitteisessä vedessä   3 

Karkottava jälkityö sorsalla peitteisessä vedessä   3 

Sorsan nouto      2 

 

Peltotyö:      kerroin: 

Nenän käyttö      6 

Haku      4 

Seisonta      4 

Haukkuen ajotaipumus (jälkihaukku, näköhaukku...)   3 

Linnun hakunouto 

a1. Lintutyö     4 



 a2. tai turkiseläinjälki    3 

 b1. Ammutun linnun nouto, koira ei nähnyt pudotusta  3 

 b2. tai piilotetun linnun hakunouto   3 

Linnun nouto      2 

 

Tottelevaisuus:     kerroin: 

Käyttäytyminen yleensä - tottelevaisuus    3 

Käyttäytyminen passipaikalla     2 

Seuraaminen kytkettynä     1 

Seuraaminen vapaana     2 

Paikallamakuu  (metsästyksellinen, ohjaaja ampuu 2 kertaa ilmaan piilosta) 2 

Käyttäytyminen linnun nähdessä (pysähdyttävä käskyttä)   2 

Käyttäytyminen rusakon tai kanin nähdessä (toteltava pysäytyskäskyä)   3 

Käyttäytyminen ammuttaessa    2 

 

Koiran on saavutettava kaikissa neljässä osasuoritusryhmässä (metsä, vesi, pelto, tottelevaisuus) tietyt 

vähimmäispistemäärät joka palkintosijaa kohti. Lähes kaikissa suorituksissa koiraa saa käskeä vain kerran tai 

ei ollenkaan. (Saksan Metsästyskäyttökoiraliitto ry 1996; Markmann, H.-J. 1997). 

 

Pitkäkarvaisen saksanseisojan koekäynnit Saksassa 

Pitkäkarvaiset saksanseisojat käyvät varsinkin nuorten luokan kokeissa ahkerasti. Kokeissa käyneiden osuus 

koko rodun kannasta on ollut Saksassa seisojien kokeissa käyvistä roduista korkein. Tulostaso on myös ollut 

varsin korkea (Deutsch-Langhaar-Verband. Zuchtbuch Deutsch-Langhaar 1995–2013). 

 

VGP-kokeen suorittaneiden pitkäkarvaisten saksanseisojien määrä on ollut kasvussa viime vuosina 

(Deutsch-Langhaar-Verband. Zuchtbuch Deutsch-Langhaar 1995–2013). Yhä useampi jalostukseen 

käytetyistä koirista on nuorten kevät- ja syyskokeen ohella suorittanut myös VGP-kokeen. Esimerkiksi 

vuonna 2002 oli 53 %:ssa toteutuneista yhdistelmistä molemmilla vanhemmilla VGP-tulos, 39 %.lla 

yhdistelmistä toisella vanhemmalla VGP-tulos ja ainoastaan 9 %:lla kummallakaan pentueen vanhemmista 

ei ollut VGP-tulosta (Deutsch-Langhaar Mitteilungen Nr. 173, 2003). 

 

HN- eli petoeläinkovuus-suoritusmerkinnän suorittaneiden suuri määrä selittyy merkinnän pakollisuudella 

jalostuskoirilla. Myös LN- eli ajohaukkutodistus on jalostuskoirille pakollinen, mutta suurin osa suorittaa sen 

käyttökokeiden yhteydessä. Muut suoritusmerkinnät ovat vapaaehtoisia, joskin korkealle arvostettuja. 

(Deutsch-Langhaar-Verband 1995). 

 

 
Lähteet: 

Lähdetiedot löytyvät pitkäkarvaisen saksanseisojan jalostuksen tavoiteohjelman lähdeluettelosta. 


