Kuvien malleina on käytetty sosiaalisessa mediassa julkaistuja suomalaisia koiranäyttelykuvia

Normaali rakenne

• ahtaat takakulmaukset;
polven ja kintereen kulma
puuttuu
• matala hännänkiinnitys
• takakorkea

• jyrkästi laskeva lyhyt
lantio ja siitä johtuva
jalkojen virheasento
• ahtaat takakulmaukset

• notkoselkä
• löysät ranteet
• pitkä runko
• vatsalinja ei nouse
riittävästi

Rotumäritemän kuvaus rakenteen osalta
YLEISVAIKUTELMA: Pieni, tyylikäs, hyvin sopusuhtainen, korkearaajainen koira, jolla on kevyt
luusto ja litteät lihakset. Sukupuolten väliset erot
ovat vähäiset.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus
on yhtä suuri kuin säkäkorkeus. Eturaajan korkeus
kyynärpään kohdalla on vain hieman yli puolet säkäkorkeudesta. Rintakehä ulottuu kyynärpäähän.
Kuono on lyhyempi kuin kallo-osa.
RUNKO
Ylälinja: Kohtuullisesti ja vähitellen säästä hännäntyveä kohti laskeva.
Säkä: Hieman erottuva.
Selkä: Vahva ja suora.
Lanne: Lyhyt, riittävän lihaksikas ja hieman kaareva.
Lantio: Keskileveä ja riittävän pitkä, viistous vaakatasoon nähden noin 15°.
Rintakehä: Kyynärpäihin ulottuva, poikkileikkaukseltaan hieman litteä soikio.
Alalinja ja vatsa: Vatsa on kuroutunut ja vetäytyy ylös kohti kupeita muodostaen kauniisti kaartuvan linjan rintakehästä
kupeisiin.
HÄNTÄ: Keskipitkä, sapelin tai sirpin muotoinen, ei tiukasti kiertyvä eikä mutkainen, keskikorkealle kiinnittynyt. Koiran liikkuessa hännän asento ei saa olla selkälinjan alapuolella eikä litteästi selän päällä. 2–4 nikaman pituiseksi typistetty häntä hyväksytään. (Huom. Suomessa typistyskielto.)

• köyristyvä selkä

•
•
•
•
•

matalaraajainen
pitkä runko
jyrkästi laskeva selkälinja
raskas luusto
massiivinen rintakehä

• suora eturinta
• puutteelliset etukulmaukset;
lapaluun ja olkavarren välinen
kulma on lähes suora (pysty
olkavarsi) minkä seurauksena
etujalat ei asetu sään alle
• tyhjä/ kapea rintakehä
• takajalat jäävät kehon alle

• ylikulmautunut takaa;
liian pitkä sääri suhteessa reiteen ja kintereeseen
• selän päälle kiertyvä
häntä

Alla lueteltu rotumääritelmän virheet ja hylkäävät virheet rakenteen osalta. Rakenteellisten virheiden lisäksi rotumääritelmässä on
muitakin virheitä. Lue muista virheistä Suomen Venäjäntoyt ry:n nettisivuilta.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen
ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• matalaraajaisuus
• liian voimakas, massiivinen
rintakehä
• kiertyvä häntä, häntämutkat
• säkäkorkeus yli 29 cm tai
alle 18 cm
• paino yli 3 kg tai alle 1,5 kg

• alle 22 cm tai yli 27 cm säkäkorkeus
• pitkä runko; liian köyristyvä lanne; jyrkästi laskeva lantio
• sisäkierteiset kyynärpäät, ulkokierteiset käpälät
• niukat etu- ja takakulmaukset
• ylikulmautuneet polvet ja kintereet
• häntävirheet: alas kiinnittynyt, kiertyvä tai spiraalimaisesti käyrä häntä, selällä makaava häntä
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Toitsu on rakenteeltaan neliö

RAAJAT
ETURAAJAT: Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna eturaajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset, sivusta katsottuna ne asettuvat rungon alle. Etäisyys maasta kyynärpäähän on vain hieman yli puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Kohtuullisen pitkät, eivät liian viistot.
Olkavarret: Suunnilleen yhtä pitkät kuin lapa. Lapaluun ja olkavarren välinen kulma on 100°-110°.
Kyynärpäät: Rungon suuntaiset.
Kyynärvarret: Pitkät ja suorat.
Ranteet: Kuivat.
Välikämmenet: Edestä katsottuna suorat, sivusta katsottuna lähes pystysuorat.
Etukäpälät: Pienet ja soikeat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet ja
joustavat päkiät ovat mustat tai karvapeitteen väriin sointuvat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, koiran seistessä hieman leveäasentoisemmat kuin eturaajat. Sivusta katsottuna asettuvat hieman rungon taakse. Polvet ja kintereet ovat kohtuullisesti kulmautuneet, kulmaukset sopusoinnussa etukulmausten kanssa.
Reidet: Kohtuullisen pitkät. Lihakset ovat kuivat ja kehittyneet.
Sääret: Suunnilleen yhtä pitkät kuin reidet.
Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Välijalat: Pystysuorat ja yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Kaareutuneet ja tiiviit, hieman etukäpäliä kapeammat, eivät sisäeivätkä ulkokierteiset. Varpaat ovat tiiviisti
yhdessä. Kynnet ja päkiät ovat mustat tai karvapeitteen väriin sointuvat.
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Koiran etu- ja takakulmaukset merkitty punaisella.
Piirros: Natalia Chistjakova (Kennel Stempfort)

Toitsuissa ilmeneviä rakennevirheitä

Kaisa Metteri-Gold toitsun rakenteesta
Kaisa Metteri-Gold on Suomen Kennelliiton ja FCI:n ulkomuototuomari, Suomen Kääpiökoirat ry:n terveys- ja jalostustoimikunnan
puheenjohtaja, Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan määräaikainen esittelijä-sihteeri, sekä koirankasvattaja kennelnimellä
Masterbolt.

Oletko huomannut rodussamme mitään tyypillisiä rakennevirheitä kun olet arvostellut rotua ja jos olet, mitkä
virheet toistuvat useimmin?
Rodun taso on noussut Suomessa jo tänä lyhyenä aikana kun olen rotua arvostellut. Mielestäni koko on saatu vastaamaan
paremmin rotumääritelmän ihannetta, kuten myös mittasuhteet. Myös päät ja ilmeet ovat parantuneet ja ilahduttavasti
myös luonteet, kehissä esiintyy huomattavasti reippaampia ja rohkeampia koira. Edelleen rakenteellisia puutteita on ja
etenkin takaosiin tulisi kiinnittää huomiota. Lantion rakenne vaikuttaa koiran ylälinjaan ja takaosaan ja on tästä syystä
hyvin merkittävässä asemassa. Liian lyhyet ja jyrkät lantiot tekevät sen, että takaraajat jäävät rungon alle ja ylälinjasta
tulee kohtuullisesti laskevan sijasta lanteesta jyrkästi laskeva.

män mukaan piirretty normaali rakenne ja muissa
on erilaisia pieniä ja isojakin virheitä. Onko näissä
kuvissa esiintyvissä virheissä jotain mikä mielestäsi
esiintyy useimmiten rodussa?

Rodun tulisi olla kohtuullisesti kulmautunut, mikä teidän
rodussa on jopa annettu ihan asteina. Kuten niin monessa
muussakin rodussa on etu- ja takaosan epätasapaino tyypillinen ongelma, jolloin etuosa on hyvin niukasti kulmautunut ja takaosa huomattavasti voimakkaammin, mikä
sitten kostautuu myös epätasapainoisina liikkeinä.

Kuvat kaksi ja kolme esittävät juuri yllä mainittua asiaa
lantion asennosta. Jyrkkä lantio tekee sen, että takaraajat
jäävät rungon alle ja ylälinja muuttuu. Kuva 7 kuvastaa
toista tyypillistä ongelmaa, jossa etuosan kulmaukset
ovat puutteelliset ja takaosa voimakkaammin kulmautunut. Puutteelliset etukulmaukset johtavat myös puutteellisen eturintaan josta tulee ”tyhjä kuoppa” täyttyneen
rinnan tilalle.

2. Oletko huomannut, että kahden eri karvanlaatumme välillä olisi rakenteellisia eroja?
Mielestäni pitkäkarvaisissa on hieman parempi taso yleisesti ottaen. Tämä on nähtävissä myös muualla, mutta
saattaa johtua puhtaasti myös siitä, että pitkäkarvainen on
helposti näyttävämpi kokonaisuus ja niitä näyttelytetään
enemmän.

Mittasuhteiden osalta tulisi olla tarkkana, että rotu säilyy
neliönä. Kokoa ei saavuteta matalaraajaisuudella ja taas
vastaavasti rotumääritelmän mittoihin menevä koira ei
aina ole mittasuhteiltaan oikea.

3. Lähetämme ohessa kuvan eri rakennevirheistä, jotka olemme piirtäneet viime vuosina sosiaalisessa mediassa julkaistuja suomalaisia koiranäyttelyvalokuvien perusteella. Ensimmäinen piirros on rotumääritel-

Jokaisella rodulla on rotumääritelmä, joka kuvaa ihanneyksilön. Monen rodun rotumääritelmä on muotoutunut koiran käyttötarkoituksen myötä. Vuosien varrella käyttötarkoitus voi olla muuttunut. Myös rotumääritelmät ovat muuttuneet jonkun verran.

Grafiikat: Nina Saksman Teksti: Jalostustoimikunta
Lähteet: Kennelliitto, rotumääritelmä,
koiranäyttelyvalokuvat

Hyvä rakenne ei ole vain
ulkonäköseikka, vaan
mahdollistaa koiran hyvinvoinnin
ja suorituskyvyn.
Terveystutkimukset tukevat
toimivan rakenteen jalostamista.
Rakenteesta paljon näkyy ulospäin, mutta esimerkiksi koiran luuston ja nivelten terveyttä ei
pysty arvioimaan vain ulkomuodon perusteella.
Rakenteeltaan terveiden ja toimintakykyisten
koirien jalostamiseksi on kehitetty erilaisia virallisia terveystutkimuksia ja rotukoirien terveyttä tutkitaan Suomessa aktiivisesti. Tästä lehdestä voit lukea erilaisista terveystutkimuksista
ja niiden tulkinnasta.
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