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RODUN HISTORIASTA LYHYESTI 

Shih tzulla on pitkä, joskin osittain hämärän peitossa oleva historia. Rotu ei kuulu 
niihin lukuisiin koirarotuihin, jotka jalostettiin Euroopassa 1800-luvulla 
risteyttämällä eri rotuja keskenään lähinnä käyttöominaisuuksien perusteella. 
Niissä roduissa jopa alkuperäiset yksilöt voidaan jäljittää.

Alunperin shih tzun esi-isät ovat tulleet Tiibetistä, jossa buddhalaisluostareissa 
tiedettiin olleen pieniä karvaisia “leijonakoiria”. Tiibetistä Kiinan keisarilliseen 
palatsiin lahjaksi annetut koirat luonnollisesti jalostettiin kiinalaiseen tapaan 
hyvin lyhytraajaisiksi ja -kuonoisiksi. Viimeinen Kiinan keisarinna Tzu-Hsi oli 
erityisen kiinnostunut kasvatustyöstä. Aina vuoteen 1908, keisarinna Tzu-Hsin 
kuolemaan asti, palatsissa oli koiria. 

Tuon ajanjakson ja myös vuoden 1912 Kiinan tasavallan syntymisen jälkeen, 
palatsin koiria saatiin vietyä alueen ulkopuolelle. Tässä vaiheessa selkeitä eroja 
ei erilaisten “leijonakoirien” ulkomuodossa erityisesti jalostettu, vaan pieniä 
karvaisia koiria kutsuttiin mm. nimillä Tiibetin leijonakoira tai temppelikoira, 
Lhasan terrieri, shih tzu kou, lahjakoira jne. Koiria on kuvattu olleen pienempiä 
ja kookkaampia yksilöitä, joten voidaan olettaa, että alkuperäisiä tiibetiläisiä 
rotuja on ollut myös tuon ajan Kiinassa. Peking Kennel Club perustettiin vuonna 
1934 ja seuraavana vuonna Lhasan leijonakoira oli ollut yksi suosituimmista 
roduista näyttelyssä. Tästä lyhyestä ajanjaksosta ennen  Kiinassa tapahtunutta 
kommunistista vallankumousta (1948) pastori D. Allan Easton on kertonut 
kirjassaan “This is the Shih Tzu” (toim. Joan McDonald Brearley). Pastori Easton 
oli ollut Kiinassa  lähetystyössä ja hän oli USA:n ensimmäisiä shih tzu-kasvattajia 
(Chumulari). Kirjassaan hän selvittää shih tzun varhaista historiaa Kiinassa ja 
länsimaissa. 

Rotukanta länsimaissa perustuu Kiinasta Norjaan tuotuihin kolmeen shih tzuun 
sekä Englantiin ja Irlantiin vietyihin yhdeksään shih tzuun. Vuonna 1952 
kokeneen pekingeesikasvattajan toimesta tapahtui shih tzun ja kiinanpalat-
sikoiran risteytys, josta yhdistelmästä vain yhdestä yksilöstä  jatkettiin jalostusta 
siten, että neljännen polven pennut rekisteröitiin shih tzuiksi. Risteytys katsottiin 
tarpeelliseksi siksi, että koirien todettiin kehittyneen mm. liian korkearaajaisiksi 
ja pitkäkuonoisiksi. Siitä linjasta syntyi 1960-luvun upeita näyttely-ja jalostus-
koiria, joihin rodun nykykanta mitä ilmeisemmin kokonaan perustuu.

RODUN NYKYTILA 

Nykyisin shih tzu on rotu, joka on  - jopa maailmanlaajuisesti - jakautunut 
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kahteen eri tyyppiin. Jo 1970-luvulla keskusteltiin  englantilais- ja skandinaavi-
tyyppisestä shih tzusta, mutta molemmat edustivat pääasiallisesti saman 
rotumääritelmän edellyttämää tyyppiä. Merkittävimpiä eroja olivat koko ja 
vankkuus; englantilaistyyppinen shih tzu oli kauttaaltaan vankempi.  

Euroopasta Amerikan Yhdysvaltoihin vietiin lukuisia shih tzuja molemmista 
tyypeistä. American Kennel Club hyväksyi rodun 1.9.1969 ja rotu sijoitettiin 
kääpiökoiraryhmään. Tämä lienee suurin syy siihen, että shih tzu sai vähitellen 
enemmän kääpiökoiramaisia piirteitä. 

Nykyisin tyyppierot “amerikkalaisen” ja eurooppalaisen shih tzun välillä ovat   
kasvaneet niin merkittäviksi, että rotu oli jakautunut selkeästi kahteen eri 
tyyppiin - shih tzuun, josta ensimmäisissä rotumääritelmissä todetaan “ The 
Shih Tzu is neither a terrier nor a toy dog” sekä “toy shih tzuun”, joka on 
tyypiltään “amerikkalaisen” muunnoksen kaltainen kevyempi, lyhyempi ja 
liikkeiltään nopeatempoinen. Lisäksi koira on koristeellisesti kammattu (top-knot) 
ja turkkia on käsitelty eri tavoin. Jotkut yksilöt muistuttavat ulkomuodoltaan  
maltankoiraa. 

ROTUMÄÄRITELMÄN KUVAUS 
Osat rotumääritelmän tekstistä on alleviivattu. 

YLEISVAIKUTELMA: Vankka koira, jolla on runsas mutta ei liioiteltu karvapeite, 
korostuneen ylväs ryhti ja krysanteemia muistuttava naama. 

Shih tzu on vankka, matalaraajainen, korkeuttaan pidempi, pieni koira, jonka 
olemus on ylväs. Rotumääritelmä kuvaa shih tzua seuraavasti: älykäs, 
aktiivinen, valpas, ystävällinen ja itsenäinen. Rotu on erittäin vilkas ja sen 
luonteen leikkimielisyys säilyy vielä toisella vuosikymmenelläkin. 

Shih tzua katsottaessa siitä ei saa tulla mieleen perinteinen kääpiökoira (tyylikäs 
ja kevyt maltankoiraa muistuttava “lelukoira”), vaan tanakka, suuripäinen ja 
matala koira, joka ei kuitenkaan ole karkea tai kömpelö.  

Yleisvaikutelmassa katseen vangitsee koiran upea ylälinja, joka muodostuu pään 
ja hännän tasapainosta. Shih tzun linjat ovat pehmeät. Esimerkiksi lhasa apso on 
olemukseltaan "kuivempi" ja "selvärajaisempi" rotu. 

PÄÄ: 

Pää on leveä ja pyöreä, silmien väli leveä. Pään karvoitus on runsas, selvä parta ja viikset. 
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Kuononselällä ylöspäin kasvava karva antaa 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 
kuononselkä ja ahtaat sieraimet ovat vakavia virheitä. 

Kuono: Hyvin leveä, neliömäinen, lyhyt ja poimuton, litteä ja karvainen. Pituus kirsun kärjestä 
otsapenkereeseen noin 2,5 cm. Kuono-osan pigmentti mahdollisimman ehyt.
Huulet: Tiiviit. 

Leuat / purenta: Leuat leveät. Lievä alapurenta tai tasapurenta.
Silmät: 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.  

Korvat: Suuret, pitkät, riippuvat. Hieman päälaen alapuolelle kiinnittyneet, niin 
runsaskarvaiset, että ne näyttävät sulautuvan kaulan karvoitukseen. 

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 tärkeintä on neliömäisyys eli 
kuonon tulee olla täyteläinen ja leveä. Kuiva, kapea kuono-osa on virhe samoin 
kuin ahtaat sieraimet pienessä kirsussa. Kuononselkä saattaa olla hieman 
nouseva, mikä sallitaan rotumääritelmässä. Tärkeintä on, että kuono-osa ei ole 
kapea tai sieraimet ahtaat. 

SILMÄT
Silmät ovat suuret, pyöreät, tummat ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Kallon 
leveydestä johtuen silmien väli on leveä. Suuret silmät eivät saa olla ulkonevat 
mulkosilmät. 

Vuosia sitten yhdistyksen 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. 



_____________________  ___________________________5

Pyöreät, täydet ja tummat silmät ovat olennaiset rodun oikean ilmeen vuoksi - 
soikeat silmät antavat täysin vieraan ilmeen. Silmissä ei tule näkyä valkoista, 
vaan niiden tulee olla täydet. Nykyisin valitettavasti silmien koko on pienentynyt, 
vaikka suuret silmät eivät tarkoita sitä, että ne olisivat aina ulkonevat. Tärkeintä 
on, että silmien muoto on pyöreä ja ne ovat täydet ja väriltään tummat. 

Kaksi nuorta narttua: Erinomainen kallon leveys ja pyöreys, silmien leveä väli ja syvä 
otsapenger. Neliömäinen kuono-osa on täyteläinen ja sopivan pituinen kallon kokoon nähden 
(ei liian lyhyt ns. peke-kuono), leuat ovat leveät ja sieraimet avoimet! Alaleuka on  riittävän 
voimakas. Täydet, tummat ja pyöreät silmät ovat sijoittuneet etäälle toisistaan. 
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Vasemmalla: Kapea kallo ja pienet syvällä sijaitsevat silmät. Liian lyhyt kuono-osa, kirsun alta 
trimmattu karvat. Kuono-osa on asettunut liian ylös ja kasvoista puuttuu leveys. Otsapengertä on 
muokattu luonnottomalla top-knotilla. Lempeä ilme puuttuu. Koira vaikuttaa kokonaan kapealta ja 
korkearaajaiselta.

Oikealla: Kaunis uroksen pää: suuri ja leveä kallo, neliömäinen kuono-osa, iso kirsu ja avoimet 
sieraimet. Suuret,tummat ja pyöreät silmät, jotka sijaitsevat etäällä toisistaan. Lämmin ilme. 

                          

 

KAULA: Sopusuhtainen, kauniisti kaartuva. Riittävän pitkä, jotta koira voi kantaa päänsä 
ylväästi. 

RUNKO: Selkä: Vaakasuora.
Lanneosa: Tiivis ja vankka.
Rintakehä: Leveä ja syvä, hyvin eturaajojen väliin laskeutuva.
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Pituus säästä hännäntyveen on säkäkorkeutta suurempi. 

         

Shih tzun runko on voimakas, rintakehä on syvä ja leveä. Sen tulee laskeutua 
kyynärpäiden alapuolelle. Shih tzun rintakehä on syvyydeltään lhasa aspon ja 
kiinanpalatsikoiran 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. Pituus 
saattaa vaihdella koirakohtaisesti muutaman sentin, mutta koira ei saa näyttää 
neliömäiseltä. Huomioitava, että nurmikentällä matala koira näyttää pidemmältä.   

Alla muutama tilasto, jossa on tietoja shih tzujen mittasuhteista. Englannin 
1960-luvun alussa kuuden ensimmäisen valion keskiarvotiedot (lähde: Manchu 
Shih Tzu Societyn jäsenlehti) sekä keskiarvot pohjoismaiden viidestä valiosta  
1980-luvun alusta (lähde: yksityinen tilasto muutaman kasvattajan koirista): 

Englantilaiset keskiarvot: säkäkorkeus: 24,3 cm; pituus säästä hännäntyveen: 
32,59 cm; mitta rintakehän alaosasta maahan: 10,6 cm. Keskipaino oli 6,8 kg.
 
Pohjoismaiset keskiarvot: säkäkorkeus: 22,52 cm; pituus säästä hännäntyveen 
30,92 cm; mitta rintakehän alaosasta maahan: 7,7 cm. Keskipaino oli 6,3 kg.
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Huomioitavaa: pituus säästä rintakehän alaosaan on aina pidempi kuin 
rintakehän alaosasta maahan! 

Lanne on lyhyt ja voimakas. Nartuilla sallitaan luonnollisista syistä hieman 
pidempi lanneosa. Rungon alalinja on suora - rodulla ei ole kapenevaa vyötäröä, 
vaan runko on tasapaksu koko pituudeltaan. 

Rintakehältä vaadittavaa syvyyttä ei aina ymmärretä; sen tulee laskeutua 
kyynärpäiden alapuolelle.  

Shih tzun kaula on  kauniisti kaartuva, mutta se ei tarkoita pitkää kaulaa. 
Ylälinjan tasapaino on muistettava. Shih tzulla tulee olla riittävä kaulan kaari ja 
hyvin kulmautunut etuosa, jolloin sen pään kanto on luonnostaan ylväs myös 
liikkeessä. Shih tzua suositellaan esitettävän vapaassa hihnassa. 

Urokset: 

    

Nartut:
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HÄNTÄ: Runsaskarvainen, selän päälle kaartuva, korkealle kiinnittynyt. Hännän kaaren 
korkeus suunnilleen kallon tasolla antaen tasapainoiset ääriviivat.  

Hännän kaari ulottuu harvoin aivan pään tasolle, mutta sen on oltava korkea ja 
annettava tasapainoinen vaikutelma ylälinjasta. Hännän alta ei saa leikata 
karvoitusta, tämä ei ole trimmattava rotu. Trimmauksista tulee aina huomauttaa 
arvostelussa! Ylälinja on shih tzun erityinen tunnusmerkki, joka on huomioitava 
arvostelussa.

RAAJAT: 

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 pysty- suorat.
Reidet: Pyöristyneet ja lihaksikkaat.
Takakäpälät: Pyöreät ja tiiviit, päkiät vahvat. Runsaskarvaiset. 

Vaatimus rintakehän leveydestä ja syvyydestä eli sen ulottumisesta kyynär-
päiden alapuolelle asettaa etuosan rakenteelle omat haasteet. Nykyisin etuosat 
ovat pääosin kunnossa, joten ulkonevia kyynärpäitä esiintyy vähemmän. Heikko 
etuosa haittaa liikkeitä. Shih tzun kyynärvarret ovat aavistuksen kaareutuneet, 
mutta kyynärpäät ovat tiiviit. Lievä kaarevuus on hyväksyttävissä, jos ranteet ja 
käpälät ovat suorassa. 

Löysiin, rungosta selvästi irti oleviin kyynärpäihin on kiinnitettävä huomiota. 
Toisaalta suurempi virhe on hyvin kapea, ahdas etuosa, joka on epätyypillinen. 

Luuston vahvuus tarkastetaan raajoista – kookkaalta näyttävä koira ei aina ole 
vankkatekoinen, yhtä vähän pienempi koira on aina kevytluustoinen. 

Takaraajoissa on leveät reisityynyt, raajat ovat hyvin kulmautuneet, mikä 
edesauttaa voimakasta takapotkua. 

LIIKKEET: Ylväät ja pehmeän joustavat. Pitkälle eteen ulottuva eturaajan askel ja voimakas 
takaraajan työntö, jolloin koko päkiä näkyy. 
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Liikkeet ovat pehmeän joustavat erityispiirteenä voimakas takapotku. Liikkeessä 
on voimakas rytmi, shih tzu ei liiku “lipuen” kuten maltakoira, vaan sen askellus 
on nähtävissä liikkeessä. Vankka olemus ei estä reipasta liikerataa, joten liikkeet 
eivät ole raskaat tai keinuvat. Kehässä ei tule sallia esittämistä juosten! 

Rodun englantilaiset pioneerit kuvasivat liikkeitä “like a ship in full sail “ - eli sen 
liikkuessa voisi kuvitella purjeveneen etenevän horisontissa - ei kuten kiitävä 
moottorivene! 

Shih tzun liikkeitä arvosteltaessa tulee muistaa pään ja hännän tasapaino eli  
myös sivuliikkeet on tarkastettava, jolloin ylälinjan tasapaino ja liikkeiden 
voimakkuus näkyvät parhaiten. 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. 

 
Kuvan koirilla kaunis ylälinja; pennulla erinomainen takapotku ja pään kanto, 
samoin aikuisella koiralla erinomainen ylälinja, etuaskel ja takapotku.

Lantion asento on shih tzulla loiva, ravaajatyypin mukaisesti. Jos lantio on 
jyrkkä, häntä on usein liian alas kiinnittynyt ja taka-askel jää lyhyeksi.  

KOKO JA PAINO: 

Säkäkorkeus: Korkeintaan 27 cm. Tyyppi ja rodunomaiset piirteet ovat kuitenkin tärkeämmät 
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kuin yksinomaan oikea koko.
Paino: 4,5–8 kg, ihannepaino 4,5–7,5 kg. 

Rodun maksimikorkeus on 27 cm - eli se on suurin sallittu korkeus - lähes kaikki 
shih tzut jäävät tämän korkeuden alapuolelle. 

Painossa sallitaan suuret vaihtelut (4,5 kg - 8 kg), mutta painon tulee olla 
suhteessa koiran kokoon. Koiran tulee olla vankka omaan kokoonsa 
nähden. 

Koska nykykoirat painavat useimmiten enemmän kuin viisi kiloa, saattaa 
pienempi yksilö jäädä huomaamatta. Koira, joka painaa viisi kiloa, on täysin 
hyväksyttävä, jos se on rakenteeltaan vankka. Shih tzun koko muodostuu 
vankkuudesta, ei säkäkorkeudesta. Yleisvaikutelma on aina matala. Koira, joka 
on 27 cm korkea, näyttää kovin suurelta, mikäli se on kokoonsa nähden vankka. 

Toisaalta se saattaa olla turkin alla luustoltaan ja rungoltaan liian kevyt.  

HUOMIOITAVAA: 
Kaikenlainen sirous, kepeys ja “koristeellisuus" ovat täysin vieraita tälle vanhalle 
itämaiselle rodulle - rotumääritelmä ei tunne TYYLIKÄS-sanaa!   

KARVAPEITE: 

Karva: Peitinkarva pitkää ja tiheää, ei kiharaa. Pohjavilla kohtuullinen, ei villava. Lievä 
laineikkuus sallitaan. Karva ei saa haitata koiran näkökykyä, eikä turkki saa olla niin pitkää, 
että se haittaa liikkeitä. On erittäin toivottavaa, että päässä karva kiinnitetään ylös ilman 
koristeita. 

Turkki on shih tzun arvostelun kompastuskivi - mikäli innostuu ihailemaan 
kauniisti kunnostettua karvapeitettä, saattaa jäädä huomaamatta, mitä turkin 
alta todella löytyy. Rotu on arvosteltava käsin tunnustelemalla. 

Tämä liikkuva koirarotu ei kaipaa ylenpalttista laahaavaa karvaa. Trimmaus ja 
muotoleikkaus eivät myöskään kuulu shih tzun turkinhoitoon. Arvostelussa on 
mainittava, jos turkkia on leikelty esim. leikattu hännän juuresta tai kirsun alta. 

Vihdoinkin rotumääritelmään on lisätty tärkeä suositus; top-knot sidotaan 
ylös ilman koristeita. Tuomari voi arvostelun alkaessa pyytää kehäsihteeriä 
ilmoittamaan, että hän toivoo, ettei koristeita käytetä koiran top-knotissa. 

Karvapeite on kaksinkertainen ja lievä laineikkuus sallitaan. Pehmeä tai kihara 
karvapeite on virheellinen. Joillakin shih tzuilla on suhteellisen kova karvapeite, 
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mutta kunhan pohjavillaa on riittävästi, se on täysin hyväksyttävissä. Karvan 
laatu on usein sidoksissa väriin, mutta karvapeitteissä ei ole ongelmia. Vain 
pehmeät ja liian pitkät karvapeitteet aiheuttavat ongelmia koiran liikkeille.    

         

Yllä: Kaksi nuorta narttua, oikea rotutyyppi, riittävä turkin pituus, kaunis ylälinja, ei liioittelua 
kunnostuksessa.

Väri: Kaikki värit sallittuja. Kaksivärisillä valkoinen otsapiirto ja valkoinen hännänpää erittäin 
toivottavia. 

 

Shih tzulle on kaikki värit sallittu, kuvassa yleisimmät värit. Tärkeintä on, että pigmentti on vahva. 
Tumma maksan väri on sallittu, jolloin pigmentti on hieman vaaleampi.

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, 
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RODUN JAKAUTUMINEN KAHTEEN ERI TYYPPIIN

TYYPPIEROT

Kuvassa yllä kaksi selkeästi erityppistä koiraa; kulta-valkoinen uros: ei selkeä 
sukupuolileima, pieni kallo, lyhyt runko, epätasapainoinen ylälinja (pitkä kaula ja matala 
häntä) - kääpiökoiramaisen tyylikäs - ei shih tzu! Musta uros: iso kallo, kaunis 
tasapainoinen ylälinja, selkeästi säkäkorkeuttaan pidempi. 

Alla rungonltaan lyhyt, pienipäinen koira, jolla luonnoton muokattu otsatupsu
pitkä kaula ja matala häntä, väärä ylälinja. Mustavalkoinen koira on korkearaajainen, 
pieni kallo suhteessa kokoon lisäksi kauttaaltaan kapea, ei vastaa rotutyyppiä. 
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Rotuun on tullut eri puolilla maailmaa kasvattajia, jotka ovat muuttaneet 
kasvatustyössään rotutyypin niin poikkeavaksi, ettei se enää vastaa voimassa 
olevaa rotumääritelmää. Viime vuosina suurissa kansainvälisissä koiranäyttelyssä 
on valittu rotumääritelmän kuvausta vastaamattomia voittajia. Tilanne on 
erittäin vakava, ja on vaikeaa tässä vaiheessa ennustaa, miten rodulle 
tulevaisuudessa käy. Varmaa kuitenkin on, että niissä maissa, joissa on erillinen 
kääpiökoiraryhmä, rotu halutaan muokata kääpiökoiramaiseksi.

Jo muutaman vuosikymmenen ajan on käyty keskustelua siitä, miten “uuden 
tyypin” vaikutukset saataisiin poistettua. Valitettavasti rotumääritelmää 
vastaamaton rotutyyppi on saanut suosiota eri puolilla maailmaa. Vauhti tuntuu 
vain kiihtyvän ja kepeä, vikkelästi liikkuva sievä shih tzu valloittaa suuria 
näyttelyareenoita. Tämä “muunnosversio” perustuu pitkälti USA:n kehissä 
esitettyjen yksilöiden tyyppiin. Rotu on USA:ssa kääpiökoiraryhmässä - joten 
rotutyypin muokkautuminen enemmän kääpiökoiramaiseen suuntaan on 
tapahtunut vuosikymmenien saatossa. Kuitenkin edelleenkin Amerikan Kennel 
Clubin rotumääritelmä vastaa lähes kauttaaltaan FCI:n rotumääritelmää, joten ei 
ole olemassa kahta erillistä rotua. Tämä uusi “toy- tyyppi” on nykyisin selkeästi 
esillä paitsi USA:ssa, myös Australiassa ja useissa Etelä-Amerikan ja Aasian 
maissa. Voidaan myös todeta, että useissa Itä- ja Etelä-Euroopan maissa 
“koristekoiratyyppi” on saanut suosiota. Tulee kuitenkin muistaa, että FCI:n 
rotumääritelmä on sama kaikissa jäsenvaltioissa - annetaanko sille painoarvoa 
lainkaan? Joka tapauksessa ulkomuototuomarin tulee noudattaa arvioinnissaan 
FCI:n rotumääritelmää sen jäsenvaltioissa. 

Nykyisessä murrosvaiheessa tilanne on kriittinen myös Euroopan kehissä. 
Tuomarit tuoreista koiraharrastusmaista tekevät työnsä omien oppiensa 
mukaisesti. Jos ei ole milloinkaan edes nähnyt tyypiltään rotumääritelmää 
vastaavaa yksilöä, ei arvostelu perustu asiantuntemukseen. Ei ole ihme, että 
jotkut puoltavat rodun kahta tyyppiä ja uusi “Toy Shih Tzu” saisi oman 
rotumääritelmänsä. Tämä ei ilmeisesti tapahdu muutamaan vuosikymmeneen, 
jos koskaan.  

TYYPPIVIRHEET:

Nykyinen ilmiö eli rodun muuntaminen tyypiksi, joka ei perustu entiseen tai 
voimassa olevaan rotumääritelmään, pitää sisällään seuraavia tyyppi- ja 
erityispiirteiden ominaisuuksia:

- mittasuhteiltaan koirat ovat joko neliöitä tai niiden pituus säästä 
hännäntyveen on sama kuin säkäkorkeus eli ne ovat liian lyhyitä,  
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- kaula on liioitellun pitkä ja ohut, etuosan rakenne on usein hyvin jyrkkä - 
rintakehä ei ulotu kyynärpään alapuolelle, raajat ovat suorat

- raajojen luusto on kevyehkö, jopa kevyt, tassut hyvin pienet ja sirot - runko 
on usein kapea ja kevyt, mutta saattaa kantaa hyvän massan 

- ylälinjan tasapaino on täysin väärä, koska pitkää kaulaa ja otsatupsua (top-
knot) korostetaan, kun taas häntä on matala tai kiertynyt selän päälle

- pään yksityiskohdat ovat virheelliset: kallo on pieni tai hyvin pieni, usein 
muodoltaan soikea, jolloin kasvot ja silmien väli eivät ole riittävän leveät, kuono-
osa on kapea ja liian lyhyt. Top-knot on muokattu täysin muodottomaksi 
“laitokseksi”. Usein koirilta karvat on ajettu hännän juuresta ja kirsun alta!! 
Joillain näyttäisi olevan mustaa värjäystä pigmentissä. 

- kuono-osa on lähes olematon ja otsapengertä korostetaan täyttämällä 
otsakarvojen alusta karvatupsulla, jolloin kuono jää ikään kuin otsapenkereen 
sisään (ns.kakadu-ilme)

- turkinkunnostus tapahtuu suoritusrautoja ja muita kampaustarvikkeita 
käyttämällä! Trimmaus ja turkin muotoilu on usein luonnotonta.

Tämä on pöyristyttävää elävän olennon kohtelua, eikä näitä koiria saisi 
palkita tai edes sallia tuotavan näyttelyihin missään koiraystävällisessä 
maassa! Koira on esineellistetty ja siitä on tehty koriste-esine pienen 
lemmikkikoiran sijaan! Shih Tzu ry kehottaa suomalaisia ulkomuototuomareita 
arvostelemaan rotu FCI:n rotumääritelmän mukaisesti.  

 TÄMÄ ON KIELLETTY! 
Rotumääritelmän tulkintatekstin on laatinut ja tulkintaoppaan koonnut Eija Verlander. Shih Tzu ry kiittää kuvista 
Kati Mäkelää, Sari Wikströmiä, Jennika Orpanaa, Aila Kuikkaa, Nina Ruokolaista, Marjatta Kiminkistä, Pieter 
Buremaa, Stephanie Walshia ja Minie Niks-Bakkeria. Mikäli osioita tekstistä tai kuvista halutaan käyttää, tulee 
lähde mainita. 




