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Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi Shih Tzun arvostelussa niin tuomareille 

näyttelykehissä kuin kasvattajille kotioloissa. Siksi tulkinnassa on runsaasti ohjeita 

työskentelevälle tuomarille.   
 

 

 
 

 

 

YLEISVAIKUTELMA 

Shih Tzu on vankka, matalaraajainen, korkeuttaan pidempi (ei neliömäinen) pieni koira, jonka 

olemus on ylväs, mutta luonne reipas ja iloinen, ei varautunut vieraita kohtaan. 

Shih Tzua katsottaessa siitä ei saa tulla mieleen tyylikäs, linjakas, kevyt maltankoiraa 

muistuttava pieni koira, vaan tanakka, suuripäinen ja matala koira, jonka ei kuitenkaan 

tarvitse olla karkea tai liioiteltu täyttääkseen rotumääritelmän vaatimukset. Vankka ei tarkoita 

korkearaajaista tai suurta. Rodun maksimikorkeus on 26,7 cm - eli se on suurin sallittu 

korkeus - lähes kaikki Shih Tzut jäävät tämän korkeuden alapuolelle. Painossa sallitaan suuret 

vaihtelut (4,5 kg - 8,1 kg), mutta painon tulee olla suhteessa koiran kokoon - koiran tulee olla 

vankka omaan kokoonsa nähden. Shih Tzun koko muodostuu pikemminkin vankkuudesta kuin 

säkäkorkeudesta. 

Shih Tzun yleisvaikutelmassa katseen vangitsee koiran upea ylälinja, joka muodostuu pään ja 

hännän tasapainosta, sen matalasta olemuksesta ja leveistä kasvoista. Sen linjat ovat aina 

pehmeät verrattuna esim. lhasa apsoon, joka on olemukseltaan "kuivempi" ja 

"selvärajaisempi" rotu. 

Shih Tzun ylväys ei tarkoita liian jyrkästi rakentuneen etuosan vaikutuksesta lähes 

takakenossa ilmenevää pään asentoa, vaan sitä, että hyvin kulmautuneen etuosan lisäksi 

koiralla on riittävä kaula kantaakseen pään liikkeessä ylväästi. Oikein rakentunut Shih Tzu on 

helppo esittää löysässä hihnassa, koska sillä on luonnollinen taipumus ylvääseen ryhtiin. Ryhti 

ei siis ole sama asia kuin pitkä, ohut kaula. 

Kaikenlainen sirous, kepeys ja "sievyys" ovat täysin vieraita sanoja kuvaamaan tätä ikivanhaa 

kiinalaista rotua - rotumääritelmä ei tunne edellä mainittuja sanoja. 

YLEISVAIKUTELMA 

Vankka, runsasturkkinen koira, jolla on korostuneen ylväs ryhti ja 

krysanteemia muistuttavat kasvot. - 2004 

Vankka koira, jolla on runsas mutta ei liioiteltu karvapeite, 

korostuneen ylväs ryhti ja krysanteemia muistuttava naama - 2011 

 

 
 

ROTUMÄÄRITELMÄ 

Rotumääritelmän teksti on 
aina kehyksissä. 

TULKINTA JA OHJEET 
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TYYPPIVIRHEET 

Rodun suosion kasvu eri puolella maailmaa on johtanut vakaviin rotutyypin vääristymiin. 

Rotuun on eri maissa tullut kasvattajia, jotka ovat katsoneet itsensä oikeutetuiksi muuttamaan 

rotutyyppiä tai sitten he eivät ole ymmärtäneet rotumääritelmää. Jo usean vuoden aikana on 

käyty keskustelua siitä, millä oikeudella rotua muutetaan kunnioittamatta rotumääritelmän 

vaatimuksia. Pelkona tulevaisuudessa on, että ns. rotumääritelmän mukaiseen tyyppiin 

pyrkivät kasvattajat sekä "toisinajattelijat" ryhtyvät omien käsitystensä mukaisen tyypin 

liioitteluun. Seuraukset saattavat olla hirveät, kun tuloksena on toisaalta karkeat, raskaat 

koirat ja toisaalta kevyet ja sirot variaatiot. Paljon puhutaan ns. amerikkalaisesta rotutyypistä, 

mutta tosiasia on, että Amerikan Kennel Clubin rotumääritelmä vastaa lähes kauttaaltaan 

FCI:n rotumääritelmää, joten ei ole olemassa amerikan Shih Tzua - on vain oikean tai 

vääräntyyppisiä Shih Tzuja. Tulevaisuus näyttää, käykö tälle yli tuhatvuotisen perinnön 

kantavalle rodulle samoin kuin kävi muutaman sadan vuoden vanhalle englantilaiselle 

lintukoirarodulle. Tosin silloin on laadittava uusi rotumääritelmä vastaamaan tätä 

vääristynyttä, aikaisemmin tuntematonta rotutyyppiä. 

 

 

Tämä nykyajan ilmiö eli rodun muuntaminen tyypiksi joka ei perustu mihinkään entiseen tai 

voimassa olevaan rotumääritelmään, pitää sisällään seuraavia tyyppi- ja erityispiirteiden 

ominaisuuksia: 

- mittasuhteiltaan koirat ovat joko neliöitä tai niiden pituus olkavarren kärjestä (ei siis säästä)    

hännän tyveen on pidempi kuin säkäkorkeus eli ne ovat lyhyempiä kuin rotumääritelmän 

mukaiset koirat, eivätkä näin ollen anna selvästi suorakaiteen muotoista vaikutelmaa. 

- kaula on liioitellun pitkä ja ohut, etuosan rakenne on usein hyvin jyrkkä 

- rintakehä ei ulotu kyynärpään alapuolelle, raajat ovat suorat 

- raajojen luusto on kevyehkö ja jopa kevyt, tassut hyvin pienet ja sirot 

- runko on usein kapea ja kevyt, mutta saattaa kantaa hyvän massan 

- koiran ylälinjan tasapaino on täysin poissa, koska pitkää kaulaa ja korkeaa top-knotia 

korostetaan, kun taas häntä on matala tai kiertynyt selän päälle. 

- pään yksityiskohdat; - kallo on pieni tai hyvin pieni, usein muodoltaan soikea,  

                                   jolloin silmien väli ei ole riittävän leveä. 

                               - kuono-osa on lähes olematon ja otsapengertä korostetaan täyttämällä 

                                 otsakarvojen alusta esim. karvatupsulla, jolloin kuono jää ikään kuin  

                                 otsapenkereen sisään (ns.kakadu-ilme) 

                               - Pään korkeutta korostetaan hurjilla, luonnottomilla top-knoteilla 

Perusteet sille, miten edellä kuvatut koirat saattavat menestyä jopa suurilla näyttelyareenoilla 

on todellisen Shih Tzu harrastajan ymmärryksen yläpuolella. 

 

Yhdistys kehottaa suomalaisia ulkomuototuomareita olemaan vakaita ja voimakkaita oikean 

rotutyypin kunnioittamisessa. On totta, ettei yksi arvostelukerta pysty muuttamaan rodun 

vinoutunutta tyyppiä, mutta jos kaikki suomalaiset ulkomuototuomarit työskennellessään eri 

maiden Shih Tzu -kehissä noudattavat linjaansa yhtenäisesti, sillä alkaa olla merkitystä. Niille 

kasvattajille jotka tulevat kehän jälkeen valittamaan, ettemme ymmärrä amerikkalaista Shih 

Tzu-tyyppiä, voi ojentaa AKC:n rotumääritelmän ja pyytää lukemaan sen kohta kohdalta ja 

samalla miettimään sen sisältöä. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

OMINAISPIIRTEET 

Älykäs, aktiivinen ja valpas. - 2004 
 

LUONNE 

Ystävällinen ja itsenäinen - 2004 

KÄYTTÄYTYMINEN JA LUONNE: 

Älykäs, aktiivinen ja valpas. 
Ystävällinen ja itsenäinen - 2011 
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Nuori Shih Tzu joka on muutettu alun peruskoirasta virheelliseksi kuvamanipulaation avulla 

tyyppierojen selkeyttämiseksi ja ymmärtämisen helpottamiseksi. 

 

 

Peruskoira, pää, mittasuhteet ja häntä kunnossa.     Häntä lytätty. 

 

 

 

Runkoa lyhennetty, kaulaa nostettu.                         Raajoja lisätty. 

 

 

 

 

Häntää edelleen litistetty, raajoja lisätty 

sekä päätä pienennetty ja kaulaa nostettu. 

Nenä lyhennetty silmien väliin. 
 

Kaulaa nostettu ylemmäksi niin että se on 

lapojen päällä ja etuosa on jyrkkä. 

Mittasuhteet menetetty. 
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RUNKO 

Shih Tzun runko on aina voimakas, rintakehä on pitkä, syvä ja leveä. Rintakehältä vaadittavaa 

syvyyttä ei aina ymmärretä; sen tulee laskeutua kyynärpäiden alapuolelle. Shih Tzun rintakehä 

on syvyydeltään peken ja lhasa apson rintakehien syvyyksien väliltä - kyynärpäihin ulottuva 

rintakehä (kuten lhasa apsolla) ei ole riittävän syvä Shih Tzulle. Shih Tzu on mittasuhteiltaan 

suorakaiteen muotoinen - sen pituus mitataan säästä hännän tyveen, minkä etäisyyden tulee 

olla säkäkorkeutta pidempi. Koiran pituus on helposti todettavissa tällä matalaraajaisella 

rodulla. Shih Tzun rungon pituus syntyy pitkästä rintakehästä, sen sijaan lanneosa on lyhyt ja 

voimakas. Nartuilla sallitaan luonnollisista syistä hieman pidempi lanneosa. On tärkeää käsin 

tarkistaa rintakehän syvyys, leveys ja pituus - ne eivät välttämättä näy päältäpäin 

katsottaessa. Lyhyt, tynnyrimäinen rintakehä on vakava virhe. Shih Tzun alalinja on suora - 

sillä ei ole kapenevaa vyötäröosaa, vaan runko on tasapaksu koko pituudeltaan. 

 

 
 

Rintakehältä vaadittavaa syvyyttä ei aina ymmärretä; sen tulee laskeutua kyyrnärpäiden 

alapuolelle. 

 

RUNKO 

Säästä hännän tyveen pidempi kuin säkäkorkeus, tiivis ja vankka, rinta leveä ja syvä, 

kyynärpäät tiiviit, selkä suora. - 2004 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Pituus säästä hännäntyveen on säkäkorkeutta 

suurempi. Selkä: Tasainen. Lanneosa: Tiivis ja vankka. Rintakehä: Leveä ja syvä, 
hyvin eturaajojen väliin laskeutuva. - 2011 
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Koiran turkin alta on osattava etsiä vahva, oikean rotutyypin omaava yksilö. 

Molemmissa kuvissa yllä sama koira. 

 

 
 

runko on tasapaksu koko pituudeltaan, ylhäältä katsottuna sen huomaa selvästi. 

 

 
 

__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Kuvassa kaksi erikokoista narttua jotka molemmat tyypiltään oikeita ja kooltaan täysin 

hyväksyttäviä. 

 

 

RAAJAT 

Raajat ovat lyhyet ja luustoltaan vahvat. Shih Tzulle tyypillistä on vahvat reisityynyt, joita 

tulisi esiintyä enemmän. Usein liian vähän liikuntaa saaneet koirat tuntuvat takaosastaan 

haurailta ja pehmeiltä. Takaosan voimakkuus on aina tarkistettava, koska se on tärkeä oikean 

takapotkun vuoksi. Lantion asento on Shih Tzulla loiva, ravaaja-tyypin mukaisesti. Jos lantio 

on jyrkkä, häntä on usein liian alas kiinnittynyt ja taka-askel jää lyhyeksi. Etuosan heikkoudet 

ovat ns. tyypillisiä virheitä tämän tyyppiselle rodulle. Toisaalta etuosat ovat parantuneet 

huomattavasti viime vuosikymmenen aikana. Löysiin, rungosta selvästi irti oleviin kyynärpäihin 

on kiinnitettävä huomiota. Toisaalta suurempi virhe on hyvin kapea, ahdas etuosa, joka on 

epätyypillinen. Kyynärvarsissa saattaa olla lievää kaarevuutta, mutta jos ranteet ja tassut ovat 

suorassa, pieni kaarevuus tuskin haitannee. Luusto tarkistetaan raajoista – kookkaalta 

näyttävä koira ei aina ole vankkatekoinen - tämä on hyvä muistaa. Yhtä vähän pienempi koira 

on heikkoluustoinen. 

 

ETURAAJAT 

Lavat viistot. Raajat lyhyet ja lihaksikkaat, vankkaluustoiset, mahdollisimman suorat 

ottaen huomioon rintakehän leveyden ja syvyyden. - 2004 

TAKARAAJAT 

Raajat lyhyet ja lihaksikkaat, vankkaluustoiset. Suorat takaa katsottaessa. Reidet pyöreät 

ja lihaksikkaat. Raajat näyttävät jykeviltä johtuen karvan runsaudesta. - 2004 

KÄPÄLÄT 

Pyöreät, tiiviit, päkiät vahvat.Käpälät näyttävät suurilta johtuen karvan runsaudesta.  

– 2004 

 

ETURAAJAT: Lavat: Tiiviit ja viistot. Kyynärvarret: Lyhyet ja lihaksikkaat, 

vankkaluustoiset, mahdollisimman suorat ottaen huomioon leveän ja hyvin 

laskeutuneen rintakehän muodon. Etukäpälät: Pyöreät, tiiviit, runsaskarvaiset.  

TAKARAAJAT: Yleisvaikutelma: Lyhyet ja lihaksikkaat, vankkaluustoiset, takaa 

katsottuna suorat. Reidet: Pyöristyneet ja lihaksikkaat. Takakäpälät: Pyöreät ja 

tiiviit, päkiät vahvat. Runsaskarvaiset. 

- 2011 
 

KOKO JA PAINO 

Säkäkorkeus korkeintaan 26,7 cm (10,5 tuumaa), tyyppi ja rodunomaiset piirteet ovat kuitenkin 

tärkeämmät kuin yksinomaan oikea koko.  

Paino 4,5 - 8,1 kg (10 - 18 paunaa), ihannepaino 4,5 - 7,3 kg (10 - 16 paunaa). - 2004 

Säkäkorkeus: Korkeintaan 27 cm. Tyyppi ja rodunomaiset piirteet ovat kuitenkin 

tärkeämmät kuin yksinomaan oikea koko.  

Paino: 4,5–8 kg, ihannepaino 4,5–7,5 kg. - 2011 
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LIIKKEET 

Shih Tzun liikkeet ovat voimakkaan joustavat - se ei liiku lipuen kuin maltankoira, mutta ei 

myöskään rullaa kuin peke. Voimakas takapotku antaa vielä oman viehättävän erityispiirteen 

rodulle, jonka oikeantyyppistä liikuntaa on ilo seurata. Kun arvostelette Shih Tzun liikkeitä - 

muistakaa pään ja hännän tasapaino ja voimakas takapotku, jossa koko päkiä näkyy. 

Tarkistakaa aina myös sivuliikkeet, jolloin ylälinjan tasapaino ja liikkeiden voimakkuus näkyvät 

parhaiten. Vaatikaa koiran esittämistä löysissä hihnoissa viimeistään kilpailuluokissa!!  

Muistakaa myös, että nurmikentillä korkearaajainen, kevyempi Shih Tzu on näyttävämpi 

liikkeessä, joten virhearvioinnin vaara on suuri. Nurmi myös madaltaa koiria, joten jos tuntee 

epävarmuutta kannattaa mitata luokan korkeimmalta näyttävä koira. 

 

Shih Tzu on yksi niistä roduista, jolla todellakin pitää olla sulavat liikkeet, voimakkaalla 

takapotkulla, jossa koko päkiä näkyy. Liikkeiden pitää olla harmoniset ja voimakkaat. Koiran 

pitää kantaa päätään kauniilla kaarella liikkeessä myöskin löysässä hihnassa. Näyttää melkein 

siltä, että se liikkuu kokonaan ilman ponnisteluja. Sen pitää ottaa pitkiä ja pehmeitä askelia, 

missä jalat ojentuvat eteen ja taakse. Nopeammalla tempolla liikkeet muuttuvat lyhyemmiksi, 

joten koirien täytyy antaa liikkua omalla tahdillaan. Selän täytyy liikkeessä olla tyyni ja vakaa. 
                 Lainaus; Ruotsin Shih Tzu Club, tulkinta. 

 

 
 

Shih Tzu ei ole kääpiökoiran tyyppinen ”koristekoira” eikä myöskään liiku tai esiinny niin !! 

LIIKKEET 

Ylväs, pehmeän joustava eturaajan askel, voimakas 

takaraajan työntö, jolloin koko päkiä näkyy. - 2004 

 

Ylväät ja pehmeän joustavat. Pitkä eturaajan 

askel ja voimakas takaraajan työntö, jolloin koko 

päkiä näkyy. - 2011 
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KALLO 

Shih Tzun kallo on malliltaan pyöreä ja leveä. Se on kookas suhteessa koiran kokoon. Juuri 

pään ja ilmeen arvostelussa on todettavissa eniten sekaannusta. Kallon voimakkuutta ja 

kasvojen leveyttä ei ymmärretä helposti. Kuono-osan tulee olla neliömäinen ja kuononselän 

suora. Otsapenger on jyrkkä ja korostunut, mutta kuono ei asetu sen sisään, vaan lähtee 

suorana syvennyksestä. Kuonon pituus on n. 2,5 cm, mutta nykyisin kuonot ovat lyhyempiä. 

Tärkeintä on neliömäisyys eli kuonon tulee olla täyteläinen ja leveä. Kuiva kapea kuono-osa on 

virhe samoin kuin ahtaat sieraimet pienessä kirsussa. Kirsu saattaa joillakin yksilöillä olla 

hieman kohollaan kuononselästä, mikä sallitaan rotumääritelmässä. 

 

  
 

Shih Tzun pää märkänä jossa näkyy hyvin muodostunut otsapenger, pään pyöreys, 

neliömäinen kuono-osa joka muodostuu kuonon sopivasta pituudesta (ei liian lyhyt ns.peke 

kuono), silmien asennosta  sekä ylähuulen korkeudesta (nenän ja suun välinen osa). 

Silmät ovat sijoittuneet suoraan eteen, eikä sivulle. Sierainten tulee olla avonaiset !! 

      Oikea pää on kuva A. 

PÄÄ 

Leveä, pyöreä, silmien väli leveä. Runsaskarvainen pää, jossa karvat laskeutuvat silmät peittäen. 

Runsas parta ja viikset, karva kasvaa kuonossa ylöspäin antaen selvästi krysanteemimaisen 

vaikutelman. Kuono selvästi leveä, neliömäinen lyhyt, ei poimuja, litteä ja karvainen. Kirsu musta, 

paitsi maksanvärisillä tai maksanväriset merkit omaavilla koirilla tumman maksanvärinen. Pituus 

kuononpäästä selvästi erottuvaan otsapenkereeseen noin tuuman (2,5 cm). Kuononselkä suora tai 

hieman nouseva. Kirsun tulisi olla samassa linjassa silmien alareunan kanssa tai hieman alempana. 

Laskeva kuono erittäin ei- toivottu kuten myös ahtaat sieraimet. Kuono - osan pigmentti 

mahdollisimman ehyt. - 2004 

Pää on leveä, pyöreä, silmien väli leveä. Pään karvoitus on pörröinen, runsas parta ja 

viikset. Karva kasvaa kuonossa ylöspäin antaen selvästi krysanteemimaisen 

vaikutelman. Karva ei saa haitata koiran näkökykyä. Otsapenger: Selvästi havaittava. 

Kirsu: Musta, maksanvärisillä tai maksanväriset merkit omaavilla koirilla tumman 

maksanvärinen. Kirsun tulee olla samassa linjassa silmien alareunan kanssa tai hieman 

alempana. Kuononselkä suora tai hieman nouseva. Hyvin avoimet sieraimet. Laskeva 

kuono ja ahtaat sieraimet ovat vakavia virheitä. Kuono: Hyvin leveä, neliömäinen, lyhyt, 

ei poimuja, litteä ja karvainen. Pituus kuononpäästä otsapenkereeseen noin 2,5 cm. 

Kuono-osan pigmentti mahdollisimman ehyt. - 2011 
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SILMÄT 

Silmät ovat suuret, pyöreät, tummat ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Kallon leveydestä johtuen 

silmien väli on leveä. Suuret silmät eivät saa olla ulkonevat mulkosilmät. Jalostustoimikunnan 

terveyskyselyssä ilmeni, että yli puolella 171 Shih Tzusta oli ollut ainakin kerran haavauma tai 

reikä silmässä. Tarkistakaa silmät huolellisesti, ettei ulkonevia silmiä jää huomaamatta. 

Pyöreät silmät ovat erittäin tärkeä rodun oikean ilmeen vuoksi - soikeat silmät antavat täysin 

vieraan katseen. 

ERILAISIA PÄITÄ  

               
                              

                  Kapea, pitkä ja alaspäin laskeutuva        Kaunis kuono-osa ja leuka, mutta 

                  kuono-osa. Kapea alaleuka. Silmät         silmät virheellisen pienet ja tihruiset. 

                          hieman sivulla johtuen kapeahkosta 

                  päästä. Silmänvalkuainen näkyy. 
 

                      
 

                  Kuono-osa selvästi kevyt ja asettunut     Kaunis pää, leveä kuono-osa, avonaiset 

                  liian ylös silmien väliin.                      sieraimet ja lämmin pehmeä ilme. 

 

KORVAT 

Suuret, pitkät, riippuvat. Hieman päälaen alapuolelle kiinnittyneet, niin 

runsaskarvaiset, että ne näyttävät sulautuvan kaulan karvoitukseen. - 2004 

Suuret, pitkät, riippuvat. Hieman päälaen alapuolelle kiinnittyneet, niin 

runsaskarvaiset, että ne näyttävät sulautuvan kaulan karvoitukseen. - 2011 

SILMÄT 

Suuret, tummat, pyöreät, sijaitsevat kaukana toisistaan, mutta eivät ulkonevat. Lämmin 

ilme. Maksanvärisillä tai maksanväriset merkit omaavilla koirilla vaaleammat silmät 

sallittu. Silmänvalkuainen ei näy. - 2004 

Suuret, tummat, pyöreät, kaukana toisistaan sijaitsevat mutta eivät ulkonevat. 

Lämmin ilme. Maksanvärisillä tai maksanväriset merkit omaavilla koirilla 
vaaleampi silmien väri on sallittu. Silmänvalkuainen ei näy. - 2011 
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PURENTA 

Leveään kallonmuotoon kuuluu myös leveä leukaosa. Shih Tzun leuat ovat leveät ja purenta on 

niukka alapurenta tai tasapurenta. Saksipurenta on hylkäävä virhe. Alaleuan luun tulee on 

riittävän voimakas, mikä ei tarkoita, että purenta olisi pitkä alapurenta. Kapea alaleuka, jossa 

hampaat ovat sikin sokin, on epätoivottava. Hammaspuutoksista tulee mainita 

arvostelulausunnossa, jonka tulee palvella rodun jalostustoimikuntaa. Selvästi vino leuka on 

ehdottomasti nollaava virhe samoin kieli, joka näkyy suun ollessa kiinni. Hampaiden kokoon 

tulee kiinnittää huomiota - pienet, heikot hampaat on mainittava. 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

PURENTA 

Leveät leuat, lievä alapurenta tai tasapurenta, huulet 

tasaiset. – 2004 

Huulet: Tasaiset. Leuat / purenta: Leuat leveät. 

Lievä alapurenta tai tasapurenta. - 2011 
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KAULA 

Kaula on kauniisti kaartuva - ei kapea eikä pitkä - riittävä kantamaan pään ylväästi. Oikein 

kulmautunut etuosa antaa oikein kannetun ylvään ryhdin. Pitkä, kapea kaula ja jyrkkä etuosa, 

joka aiheuttaa täysin pystyn pään kannon, on kaikkea muuta kuin rotumääritelmän 

tarkoittama "kauniisti kaareutuva". 

 

Shih Tzun kaula ymmärretään mitä useimmin väärin. Määritelmä sanoo että kaula on riittävän 

pitkä jotta koira voi kantaa sen ylväästi. Koiran pitää kantaa päätään kauniilla kaarella, kaulan 

viistosti eteenpäin ajautuen, myöskin löysässä hihnassa liikkuessa. Usein kuulee sanottavan, 

kaunis pitkä elegantti kaula – Shih Tzun rotumääritelmässä ei missään kohdassa käytetä sanaa 

elegantti liittyen mihinkään koiran osaan, afgaani on elegantti. Muistakaa kohtuus ja sana 

riittävä. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

KAULA 

Sopusuhtainen, kauniisti kaartuva. Riittävän pituinen, jotta koira voi kantaa 

päänsä ylväästi. - 2004 

Sopusuhtainen, kauniisti kaartuva. Riittävän pituinen, jotta koira voi 

kantaa päänsä ylväästi. - 2011 
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Häntä on korkealle kiinnittynyt, lähes pään tasolla kannettu. 

HÄNTÄ 

Shih Tzulla on korkealle kiinnittynyt, runsaskarvainen selän ylle kaareutuva 

ns.teekannunkahva-häntä, joka on iloisesti kannettu. Tämä tarkoittaa sitä, että Shih Tzut 

heiluttavat häntäänsä hyvin herkästi ollessaan iloisia. Rodun sivukuvan muodostaa pään ja 

hännän tasapaino eli häntä on lähes pään tasolla. Häntä on pitkä, suora ja korkea - se ei saa 

kiertyä tai maata selän yllä. Tyhjän WC-paperirullan on mahduttava hännän kaareen. Löysä 

häntä on hyvin harvinainen - häntä ei tällöin kaarru riittävästi selän ylle, vaan jää avoimeksi. 

Yleensä häntä on kuitenkin liian kiertynyt tai makaava, mikä rikkoon profiilin ja häiritsee 

yleisvaikutelmaa. Tarkistakaa häntä aina käsin ja samalla voitte nähdä mahdolliset selän 

heikkoudet (esim. painunut selkälinja, köyry selkä), jotka saattavat peittyä runsaisiin 

häntäkarvoihin. 

 

HUOM ! Koska Shih Tzu on luonteeltaan avoin ja ystävällinen, saattaa sen häntä heilua 

iloisesti. Tämä ei kuitenkaan koskaan saa laskea koiran palkintosijaa. 

 

 
 

VIRHEELLINEN HÄNTÄ ! 

 

Tällä hetkellä suurena ongelmana on liian matalat, selän päälle kiertyvät hännät - kuten 

kuvassa. Se kuitenkin pilaa koiran sivukuvan ja yleisvaikutelman joten asiaan pitää kiinnittää 

huomiota. 

HÄNTÄ 

Runsaskarvainen, iloisesti selän päälle kaartuva, korkealle kiinnittynyt. Hännän kaaren 

korkeus suunnilleen pään tasolla antaen tasapainoiset ääriviivat. - 2004 

Runsaskarvainen, selän päällä kaartuva, korkealle kiinnittynyt. Hännän kaaren 
korkeus suunnilleen pään tasolla antaen tasapainoiset ääriviivat. - 2011 
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TURKKI 

Liian pitkien turkkien ihannointi on väärin. Tämä liikkuva koirarotu ei kaipaa ylenpalttista 

laahaavaa karvaa. Trimmaus ja muotoleikkaus eivät myöskään kuulu tähän rotuun. Mainitkaa 

arvostelussa aina, jos turkkia on käsitelty esim. leikattu hännänjuuresta tai huulista. 

Karvapeite on kaksinkertainen ja lievä laineikkuus sallitaan. Pehmeä kihara karvapeite on 

virheellinen. Joillakin Shih Tzuilla on suhteellisen kova karvapeite, mutta kunhan pohjavillaa on 

riittävästi, se on täysin hyväksyttävissä. Karvan laatu on usein sidoksissa väriin, mutta koska 

karvapeitteissä ei ole ongelmia sitä on turha tässä yhteydessä käydä tarkastelemaan. 

 

 
Tämän päivän ongelma on liian pehmeät ja runsaat turkit – aikuiselle Shih Tzulle riittää juuri ja 

juuri maahan yltävä karvapeite mainiosti ! 

 

 
 

Värit ovat rotumme rikkaus ! 

VÄRI  

Kaikki värit sallitaan Shih Tzuilla - jopa maksan väri. Kaksivärisillä mainitaan valkoiset merkit 

joiden määrä vaihtelee. Väri ei koskaan saa olla koiran palkitsemisen peruste - kaikki värit 

ovat samanarvoisia. 

KARVAPEITE 

Pitkä, tiheä, ei kihara, runsas pohjavilla. Lievä laineikkuus sallittu. Erittäin suositeltavaa 

on, että karvat päässä sidotaan ylös. - 2004 

Karva: Peitinkarva pitkää ja tiheää, ei kiharaa. Pohjavilla kohtuullinen, ei 

villava. Lievä laineikkuus sallittu. Karva ei saa haitata koiran näkökykyä, eikä 
turkki saa olla niin pitkää, että se haittaa liikkeitä. - 2011 

VÄRI 

Kaikki värit sallittuja. Kaksivärisillä valkoinen otsapiirto ja valkoinen hännänpää erittäin 

toivottavia. - 2004 

Kaikki värit sallittuja. Kaksivärisillä valkoinen otsapiirto ja valkoinen hännänpää 

erittäin toivottavia. - 2011 
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ONKO KUVASSA SAMA KOIRA ? 

 

Koiran kunnostus ja esittäminen voi antaa koirasta täysin erilaisen vaikutelman. Alla olevissa 

kuvissa sama koira luonnollisesti ja liioitellusti kunnostettuna. Huomioi erot !  

 
Luonnollisen kauniisti kunnostettu koira,  
jonka mittasuhteet, kaunis pää ja upea  
korkea häntä tulee oikeuksiin. 
 

Jossain maissa on tapana esittää koira 

liioiteltuna. Ylälinjan tasapaino on täysin 

poissa, koska kaulaa korostetaan, kun taas 

häntä on matala tai kierretään selän päälle. 

Koira vaikuttaa raajakkaalta vaikka viereisestä 

kuvasta huomaamme, että sitä se ei ole. 

 

Kuvassa oikealla kaula tulee liioitellusti esiin johtuen korkeasta tukkarakennelmasta, joka 

ilman lakkaa ei pysy paikallaan. 

 
Kuva vasemmalla- klassinen top knot -- ei tupeerausta eikä lakkaa vaan luonnollinen koira 
kaunilla päällä, jonka silmien päälle valuvat karvat koottu yhteen top knot'lla. 
Kuva oikealla -Joskun näkee esittävän shih tzu tällaisessa "kampauksessa"; otsakarvat 
tupeerattu ja lakattu ja koottu liioitelluksi korkeaksi 'tötteröksi' joka somistettu rusetilla. 
Huulikarvat leikattuina paljaaksi. Tyyli vaikuttaa ilmeeseen negatiivisesti tehden siitä tiukan.  

Shih Tzun ilmeen tulisi aina olla lämmin ja pehmeä ! 
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Muistiinpanoja: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rotumääritelmän tulkintatekstin on laatinut Eija Verlander. Shih Tzu r.y. hyväksyi tekstin 

12.10.1997 järjestämäänsä tuomarineuvottelutilaisuuden ohjelmaan.  

 

Tuolloin tehtyyn tulkinnan tekstiin on Shih Tzu r.y:n erikseen kokoama toimikunta (maaliskuu 

2004) lisännyt rotumääritelmän (kehyksissä) , kuvittanut sen ohjeellisin kuvin sekä lisännyt 

joitakin kommentteja jotka kuvaavat tämän päivän ongelmia. Itse tulkinta on jätetty 

alkuperäiseksi, koska sen on katsottu olevan sellaisenaan toimiva. 

 

Toimikuntaan on kuulunut; Ulkomuototuomari Annukka Paloheimo, Shih Tzu r.y:n 

puheenjohtaja Maria Laaksonen ja varapuheenjohtaja Ulla Rinne, Shih Tzu r.y:n 

jalostustoimikunnan jäsen Aila Kuikka sekä Kati Mäkelä.  

   

Oikeudet tekstiin, valokuviin ja kokonaisuuteen kuuluvat niiden tekijöille. Otteita tai kopioita 

tästä materiaalista saa käyttää ainoastaan tekijöiden luvalla ja lähteen mainiten. 

Kiitämme kuvista seuraavia henkilöitä; 

 

Päivitetty 2016, lisätty 2011 päivitetyn rotumääritelmän tekstit laatikoihin. 

Rotumääritelmä hyväksytty: FCI 16.2.2011 Kennelliitto: 14.2.2012 

Päivitys Kati Mäkelä 

VIRHEET 

Kaikki poikkeamat rotumääritelmästä katsotaan virheeksi suhteutettuna virheen 

vakavuuteen. - 2004 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista luetaan virheiksi suhteutettuna 

virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin. 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: • Vihaisuus tai liiallinen arkuus • Selvästi epänormaali 

rakenne tai käyttäytyminen HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti 

kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.  

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, 

rakenteeltaan rodunomaisia koiria. – 2011 

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Shih tzu ja lhasa apso sekoitetaan helposti toisiinsa, 

vaikka niiden välillä on useita selviä eroja. Shih tzun juuret ovat Tiibetissä, 

mutta se kehitettiin Kiinassa, missä tämänkaltaisia koiria pidettiin 

keisarillisissa palatseissa. Kiinasta tuli tasavalta 1912, minkä jälkeen rodun 

yksilöitä tuotiin myös länsimaihin, joskin ensimmäinen merkintä Britanniaan 

tuodusta shih tzusta on vasta vuodelta 1931. Se tunnustettiin muista 

itämaisista roduista erilliseksi roduksi 1934. Englannin kennelklubi ryhtyi 

rekisteröimään sitä omana rotunaan 1940, ja sertifikaatteja rodulle alettiin 

jakaa 1949. Shih tzun naaman viehättävä krysanteemimainen vaikutelma 
aiheutuu kuononselällä ylöspäin kasvavista karvoista. - 2011 

Fossenius Bodil 

Katajamäki Minna 

Kuikka Aila 

Laaksonen Maria 

Mäkelä Kati 

Rinne Ulla 
Törnvall Sisko 
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SHIH TZU TUOMARIN ILTAMUISTIO 
 

YLEISVAIKUTELMA 

 vankka, matala ja riittävästi korkeuttaan pidempi 

 voimakas, leveä kallo suhteessa kokoon 

 ylälinja = pään ja hännän tasapaino 

 voimakkaat liikkeet 

 

PÄÄ 

 pyöreä kallon muoto 

 suuret, tummat ja pyöreät silmät 

 neliömäinen kuono-osa 

 purenta alapurenta – mainitse hammaspuutokset 

 

RUNKO 

 voimakas ja leveä, selkä suora 

 syvä rintakehä, joka ulottuu kyynärpäiden alapuolelle 

 pitkä rintakehä, lyhyt lanneosa 

 tasapaksu rungon muoto 

 

RAAJAT 

 vahva luusto 

 normaalit kulmaukset 

 reisityynyt 

 

HÄNTÄ 

 ylös kiinnittynyt 

 korkea kaari 

 

TURKKI JA TOP-KNOT 

 ei liioiteltuja turkkeja – luonnollinen ”look” – keinotekoiset kampaukset eivät sovi tälle 

vanhalle itämaiselle rodulle. 

 Älkää antako kauniin turkin hämätä itseänne 

 

VÄRIT 

 ei rajoituksia 

 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET 

 saksi- tai yläpurenta 

 vino leuka, näkyvä kieli 

 kivesvika, häntämutka, arkuus, vihaisuus ym. yleiset nollaavat tekijät 

 

 

 
 

Gb Ch Ta Chi of Taishan, synt. 1945, kasvattaja ja omistaja Lady Brownrigg. 

 

Rodun ensimmäinen valio (valioksi 1949) jonka rungosta ja päästä voisi olla moni nykypäivän 

koira olla kateellinen. 


