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• Shih Tzu ry Teams palaveri 25.1.2022

Kuvassa todella tyypilliset shih tzut, 
uros ja narttu. Tämän postikortin sain 
jo 1990-luvulla Irlannista. Kuva Sally-
Ann Thompson
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ALUKSI MUUTAMA SANA SHIH TZUN KASVATTAJAN VASTUUSTA

• Shih tzu on hyvin vanha rotu, jonka esi-isät ovat olleet jopa parin vuosituhannen ajan 
ihmisen kumppaneina. Niiden alkuperä on Tiibetin luostareissa, josta tie on kulkeutunut 
Kiinan keisarinajan palatsiin Siellä niitä yhdistettiin tyypillisiin palatsin lyhytkuonoisiin ja –
raajaisiin koiriin. 

• Eurooppaan muutamia yksilöitä kulkeutui 1930-luvulta lähtien, mutta jalostukseen 
käytettiin vain pieni määrä. Yhteydet päättyivät Kiinan vallankumoukseen 1948 eli rodun 
alkuperämaassa ei ole säilynyt rotukantaa, josta saisi hakea ”uutta verta”  

• Kasvatustyön tulee perustua rodun historian kunnioittamiseen ja 
alkuperäisen rotumääritelmässä kuvatun tyypin vaalimiseen – shih tzu ei 
ole hiljattain ”kehitetty” rotu – siksi on käsittämätöntä, että rotua 
muokataan kevyttyyppiseksi ja rotumääritelmä on ”hylätty” useissa maissa!  
Paras todiste shih tzun alkuperäisestä tyypistä näkyy vanhoista kuvista 
rodun kirjoista – LUKEKAA mm. kasvattajien kirjoja  Audrey Dadds, Mrs
Widdrington sekä Rev. D.Allan Easton ym.
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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 tiivis (lyhyt)
– runko on tasapaksu ylhäältä katsottuna – ei vyötäröä tai nousevaa 
alalinjaa 
– yleisvaikutelmassa tärkeää: pään ja kaarevan hännän tasapaino
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Shih tzusta tulee nähdä, 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 ettei koira ole kokoonsa nähden korkea ja kevyt

• rotu ei ole olemukseltaan tyylikäs, se on tanakka sekä matala koira, 
jolla on voimakkaat liikkeet – ei koskaan kömpelö eikä kevyt!! 

• Ihannerakenteisen shih tzun voimakkaita liikkeitä on kutsuttu ”like a 
ship in full sail”  - ei pikaveneen kaltaisiksi
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Rungon muoto ja mittasuhteet:
– shih tzu on säästä hännäntyveen pidempi kuin sen säkäkorkeus – hyvin usein koulutusoppaissa näkee 

piirroksia, joissa koira on liian lyhyt ja rintakehä jää kyynärpäiden tasolle

Alla kuvissa: shih tzu ja lhasa apso sekä riittävä syvyys shih tzun rintakehässä. Vaikeus on siinä, että shih
tzun raajat ovat hyvin lyhyet & rintakehä leveä ja syvä – apso on rakenteeltaan ”normaalimpi” 
(Pahoittelen piirrosteni laatua…) 
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Runko ja liikkeet 1

Voimakas eturinta, eturaajat ovat lyhyet, luustoltaan vankat

• kyynärvarret ovat mahdollisimman suorat, ei ”terrierisuorat” 

koska leveä ja syvä rintakehä laskeutuu osittain kyynärpäiden alapuolelle 

(etäisyys maahan on keskimäärin miehen kämmenen leveys) 

• kyynärpäät ovat tiiviisti rungon myötäiset – 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) – kinner on matala
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Runko ja liikkeet 2

• vahva selkä, tiivis runko, lanneosa on leveä ja lyhyt - häntä on ylös kiinnittynyt 

• pään ja hännän tasapaino on olennainen tunnusmerkki rodun profiilissa 

• liikkeet ovat vapaat ja voimakkaat - voimakas takapotku on yksi erityispiireistä –
takaraajojen päkiät näkyvät koiran ravatessa, se edellyttää riittävää selän pituutta

• Usein näkee liian lyhyitä selkiä, mikä muuttaa täysin liikkeen tasapainon

• Oikeassa liikuntatavassa ei ole rullausta eikä sipsutusta tai lipumista 

• Ihanteelliset liikkeet eivät näytä kömpelöiltä tai raskailta – rodun liikkeet ovat 
”anatominen ihme” 

• – shih tzu tulee esittää reippaasti kävellen , löysässä hihnassa – nykyisin kevyiden 
koirien kanssa juostaan näyttelykehässä → VÄÄRIN
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PÄÄN ERITYSPIIRTEISTÄ 1

• kallo on pyöreä ja kookas 

• kasvot ovat leveät ja ilme lempeä – kasvot osuvat katsojan silmiin heti

• silmät ovat suuret, tummat ja pyöreät (täydet) leveä silmien väli (väli 
noin kolme sormenpäätä) – katse suoraan eteenpäin

• pienemmät silmät ovat yleistyneet – oltava pyöreät, tummat – ei 
valkoista silmäkulmissa

• kuono-osa on lyhyt ja neliömäinen, kirsu on musta, sieraimet avoimet 
(rodun terveyden kannalta ehdoton edellytys) kuono on n.2,5 cm, mutta 
se ei ole litteä, vaan shih tzun otsa on voimakas eli otsapenger on syvä, 
joten kuonon pituus on tarkastettava käsin samoin sen leveys

• sieraimet ovat pyöreät, siis avoimet  – ei kuulu tuhinaa

• karvoja ei saa trimmata kirsun alta!! 
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PÄÄN ERITYISPIIRTEISTÄ  2

• Purenta on lievä alapurenta tai tasapurenta

• saksipurenta ja yläpurenta ovat hylkääviä virheitä 

• leveä alaleuka, kuusi alaetuhammasta

• hampaat tai kieli eivät saa näkyä 

• heikko alaleuka häiritsee ilmettä - siis leukaluu (purenta on eri asia)

• otsapenger on syvä ja kuononselkä suora tai hieman nouseva 

• kuono-osan leveys, sierainten koko sekä silmien muoto, sijainti ja 
tummuus ovat hyvin tärkeitä rotuominaisuuksia 
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PÄÄ:
suuri, pyöreä pää, leveät kasvot 
suuret, tummat, pyöreät ja täydet silmät, etäällä toisistaan
alaleuka riittävän voimakas ja leveä

TYYPPI:

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

EVe 10



TYYPPI ON KAIKEN A ja O KASVATUSTYÖSSÄ

• Kasvattajan on ymmärrettävä rodun tyyppi – yksikään koira ei ole aivan 
täydellinen, mutta kun se on tyypiltään oikein – se on rotua – yksityiskohtia voi 
parantaa helpommin jalostuksella kuin rotutyyppiä

• Pelkästään näyttelytulosten perusteella ei pidä  valita uroskandidaattia – se 
valitaan perimän perusteella – sekä nartun että uroksen suku tulee tuntea 

• Usein on viisasta valita vanhempi uros, koska sen terveydestä ja aikaisemmista 
jälkeläisistä on saatavilla tietoa

• Tosiasia on, että rotu on yleismaailmallisesti jakautunut – ja kovin surullisella 
tavalla – joten suomalaisten kasvattajien tulisi tehdä vahvasti kansainvälistä 
yhteistyötä ainoastaan niiden kasvattajien kanssa, jotka kunnioittavat voimassa 
olevaa rodun isäntämaan, Englannin Kennel Clubin rotumääritelmää, joka on 
sellaisenaan vahvistettu FCI:ssa. Jokaisen shih tzun omistajan tulee kunnioittaa 
tätä ikivanhaa ihmisen lemmikkiä ja sen historiaa – jos tyyppi katoaa sitä ei saa 
palautettua, koska alkuperämaassa koko kanta hävitettiin!  

EVe 11


