
SHIH TZUN ROTUTYYPPI JA RAKENNE

• olennaisinta  on rodun tyyppi  

• ilman rotutyyppiä mikään yksityiskohta ei riitä 
mainintaan ERI tai EH

• oikea rungon muoto on kaiken perusta!
– rintakehä on syvä ja ulottuu kyynärpään alapuolelle

– rintakehä on pitkä, mutta lanneosa lyhyt ja tiivis

– runko on tasapaksu ylhäältä katsottuna – ei nousevaa 
alalinjaa 

– yleisvaikutelmassa tärkeää: pään ja kaarevan hännän 
tasapaino 
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SHIH TZUN ROTUTYYPPI JA RAKENNE   

• Shih tzusta tulee huomata, että se on:
- VANKKA JA MATALA – kokoonsa nähden

- pituus säästä hännän tyveen on pidempi kuin säkäkorkeus 

 - paino rotumääritelmässä 4,5 kg –8,1 kg 

 - nykyisin koirien koot kasvaneet, tärkeintä on, ettei   
säkäkorkeus ole yli 27 cm tai koira näytä kokoonsa nähden 
korkealta  

 - rotu ei ole olemukseltaan tyylikäs tai kevyt, se on tanakka 
koira, jolla on voimakkaat liikkeet – ei kuitenkaan raskas tai 
kömpelö. Ei myöskään maltankoiraa muistuttava!! 

 Koska rotu on laajalti muuttumassa kääpiökoiramaiseksi, 
hyvin erityyppisiä koiria saattaa olla samassa kehässä
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  ETUOSA JA RAAJAT: 

 -  voimakas eturinta, eturaajat ovat lyhyet, luustoltaan vankat

• kyynärvarret ovat mahdollisimman suorat, ei ”terrierisuorat” 
koska rintakehä laskeutuu osittain kyynärpäiden alapuolelle 
(etäisyys maahan on keskimäärin miehen kämmenen verran) 

• kyynärpäät ja lavat ovat tiiviit – tämä on tärkeää! 

• liian lyhyt olkavarsi aiheuttaa lyhyen eturaajan askelpituuden

• kaula on kauniisti kaartuva, mutta ei liioiteltu. Liittyy 
pehmeästi viistoihin lapoihin sallien ylvään pään kannon 

• käpälät ovat pyöreät ja päkiät vahvat

• reidet ovat pyöreät ja lihaksikkaat (reisityynyt)
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• vahva selkä, tiivis runko, lanneosa on lyhyt

• häntä on kaarella ja ylös kiinnittynyt 

• pään ja hännän tasapaino on olennainen tunnusmerkki 
rodun profiilissa 

• liikkeet ovat vapaat ja voimakkaat

• voimakas takapotku on yksi erityispiireistä – päkiät 
näkyvät  

– ei rullausta eikä sipsutusta tai lipumista 

– ei koskaan raskaat tai kömpelöt liikkeet 

– shih tzu tulee esittää reippaasti kävellen – nykyisin 
kevyiden koirien kanssa juostaan → VÄÄRIN 
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Matalat ja vankat – yläkuvissa upeat hännän kaaret, alla 
hieman matalammat
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TYYPPIKUVIA
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PÄÄN ERITYISPIIRTEET

• kallo on pyöreä ja kookas 

• kasvot ovat leveät ja ilme lempeä

• silmät ovat suuret, tummat ja pyöreät (täydet)

• leveä silmien väli (väli noin kolme sormenpäätä)

– pienemmät silmät ovat yleistyneet 

• kuono-osa on lyhyt ja neliömäinen, kirsu on musta ja 
sieraimet avoimet (rodun terveyden kannalta ehdoton 
edellytys)  

– karvoja ei saa trimmata kirsun alta koristekoiramaisesti

– koiraa edestä katsottaessa leveät kasvot vallitsevat 
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PÄÄN ERITYISPIIRTEET

Purenta on lievä alapurenta tai tasapurenta

- saksipurenta ja yläpurenta ovat hylkääviä virheitä 

- leveä alaleuka, mieluiten kuusi alaetuhammasta

–  hampaat tai kieli eivät saa näkyä 

• heikko alaleuka häiritsee ilmettä

• otsapenger on syvä ja kuononselkä suora tai  hieman 
nouseva 

• arvosteluissa erityisesti mainittava kuono-osan ja 
sierainten koko sekä silmien muoto, sijainti ja tummuus
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Vahvat kallot, silmät etäällä toisistaan ja lempeät 
ilmeet, vahvat leuat - luonnolliset

Vas. Kapea kallo, 
rakennettu  otsa-
penger, pitkä 
kuono, silmät 
syvällä. Oik. Mitä 
kaunein nartun 
pää 
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Kääpiökoiramainen tyyppi vs. rotumääritelmän 
tyyppi
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Matala, vankka, oikea kallon koko ja ylälinja
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”Toy-tyyppi”, kevyt, korkea, hyvin pieni 
kallo ja kasvot, väärä ylälinja 
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• karvapeite on kaksinkertainen 
ja aluskarva runsas

• parhaimmillaan päällyskarva on 
likaa ja kosteutta hylkivää

• liian pehmeitä ja ylipitkiä 
turkkeja esiintyy paljon 

• nykyisin rodusta riippumatta 
pitkäkarvaisilla roduilla turkit 
ovat menneet luonnottomiksi! 
Kuvassa upea shih tzu -narttu, 

jolla liian pitkä karvapeite  

KARVAPEITE 
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OLENNAISTA HUOMIOIDA ARVOSTELUSSA 

Oikea tyyppi:

pieni, vankka, ylväs, 
matalaraajainen, syvä 
rintakehä, pehmeät linjat, 
pään ja hännän tasapaino  

Oikea pää:

suuri, pyöreä pää, leveät 
kasvot ja suuret, tummat, 
pyöreät ja täydet silmät

Väärä: kevyt luusto, 
korkearaajainen, kapea ja 
matala rintakehä, pitkä 
kaula,  matala tai selän 
ylle kiertynyt häntä  

 

Väärin: pieni kapea kallo, 
liian lyhyt kuono ja pieni  
kirsu, ahtaat sieraimet, 
heikko leuka, vaaleat silmät  
pigmenttipuutokset  
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Vertaa shih tzut ja nuoret lhasa apsot 
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