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Rodun historiaa



Rodun historiaa
• Nykyisen kynologisen tutkimuksen mukaan rotu on 

ruotsalaista alkuperää. On mahdollista, että göötti syntyi jonkin 
toisen pohjoismaisen pystykorvarodun, esim. 
jämtlanninpystykorvan, kääpiömuotona.

• DNA-testien perusteella göötti ei ole sukua welsh corgille. 

• Kreivi Björn von Rosen ja rehtori K.G. Zetterstén etsivät 1940-
luvun alussa muistamiaan vanhantyyppisiä paimentavia koiria 
Länsi-Göötanmaalta ja löysivät pienen, mutta yhtenäisen 
kannan erityisesti Varan kaupungin ympäristöstä.

• Käytännön jalostustyön teki lähinnä Zetterstén. Rotutyyppi 
onnistuttiin vakiinnuttamaan menettämättä rodun hyviä 
työskentelyominaisuuksia.



Rodun alkuvaiheet

Kuvat: Björn von Rosen

Vasemmalla ensimmäisen 
rotumääritelmän mallina toiminut 
12-vuotias narttu Topsy, kuva 
vuodelta 1942.  Alla vasemmalla 
uros Mopsen, rodun ensimmäinen 
jalostusuros. 

Vieressä rodun 
pelastamisen avain-
henkilö rehtori K. G. 
Zetterstén koiransa 
kanssa Göteborgin 
näyttelyssä vuonna 
1946.



Ensimmäinen esitetty kasvattajaryhmä, Tukholma 8-9.9.1945. 
Ryhmässä Borghällas Flossi, Delinda, Baptista ja Ali.



Rodun alkuvaiheet

1960-luku 1970-luku
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Rodun tilanne



Göötistä on moneksi!



• Vuodesta 2004 lähtien Suomessa on rekisteröity vuosittain 
     n. 100 gööttiä. 

• Maailmanlaajuisesti kanta on pieni.

• Pitkäikäinen, vanhimmat yli 17-vuotiaita.

• Rotutyyppi on monimuotoinen.

• Suhteellisen terve rotu.

Rodun tilanne nyt



Rodun ongelmat



Jalostuksen ongelmat

• Pieni populaatio.

• Vain Suomessa töpö-töpö –parituskielto (T-box -geenimutaatio).

• Uroksen eliniän aikana suurin sallittu jälkeläismäärä tällä hetkellä 
vain 23 Suomessa. 

• Kivesvikaisuus (yksi kantauros oli kivesvikainen).

• Usean hampaan/isojen hampaiden puutokset. 

• Perinnöllisen verkkokalvon degeneraatiosairauden tutkimus ei 
ole edennyt, ei ole geenitestiä. 

• Värivirheellisiä ja pitkäkarvaisia syntyy harvoin.



Ulkomuodon ongelmat

• Jalkojen riittävään pituuteen ja oikeisiin mittasuhteisiin on 
kiinnitettävä huomiota. Mittasuhteiltaan liian pitkiä koiria 
esiintyy paljon. 

• Rintakehä ei saa olla liian syvä.
     Lyhyt rintakehä yhdistyy usein pitkään lanneosaan.

• Etuosan rakenteeseen on myös kiinnitettävä huomiota, koska 
rodussa esiintyy yleisesti etuosan rakenteellisia ongelmia 
(pystyt ja eteentyöntyneet lavat, lyhyt olkavarsi, avoin 
olkanivelen kulmaus).

• Lyhyt kuono-osa on rodussa melko yleinen. Pitkä kuono-osa 
antaa riittävästi tilaa hampaistolle.

• Takaraajoissa ylikulmautumista.



Rotumääritelmä

Hyväksytty FCI:ssä 27.5.2014



Yleisvaikutelma

Länsigöötanmaanpystykorva 
on pieni, matalaraajainen ja 
vankka.

Olemus ja ilme kertovat 
valppaudesta, eloisuudesta ja 
tarmokkuudesta. 



Koko

• Uroksen ihanne-säkäkorkeus 33 cm ja nartun 31 cm. 

•  2 cm:n poikkeama yli ja 1 cm:n alle ihannesäkäkorkeuden ovat 
sallittuja. 

•  Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 2:3.

• Etäisyys maasta rintakehän syvimpään kohtaan ei saa olla 
vähemmän kuin 1/3 säkäkorkeudesta.

• Göötti ei ole kääpiökoira.



Ruotsin rotujärjestön (SKV) 
kommentti

• Koko: Göötistä ei saa tulla liian 
pientä. Tämä koskee korkeutta, 
substanssia ja luustoa.

• Pituus ja syvyys: Lanneosa ei saa 
olla liian lyhyt, muuten göötin on 
vaikea työskennellä (paimentaa). 

• Luonnollisesti liian pitkäkään koira 
ei ole toivottava. Olkaa tarkkoina 
liian syvien ja raskaiden 
rintakehien/eturintojen kanssa!



Käyttäytyminen ja luonne

• Valpas, tarmokas, rohkea ja tarkkaavainen.

• Uroskehässä esiintyy toisinaan rähjäämistä. Siihen pitää 
puuttua tiukasti.

Ruotsin rotujärjestön (SKV) kommentti: 

• Missään tapauksessa EI saa antaa korkeinta arvosanaa 
göötille, joka on arka, hermostunut tai aggressiivinen.   



Pää
• Kuiva ja melko pitkä. 

Kallo ja kuononselkä 
ovat 
yhdensuuntaiset.

• Kallo-osa: Ylhäältä ja 
sivulta katsottuna 
kohtalaisen leveä ja 
tasaisen kiilamaisesti 
kirsua kohti 
kapeneva.

• Kallo: Lähes 
tasainen.

• Otsapenger: Selvästi 
erottuva.

2) Saisi olla aavistus 
lisää otsapengertä, 
muuten erinomainen.

3) Kallo-osa ylhäältä 
katsoen kiilamainen.

1) Erinomainen päälaki ja 
kuonolinja.



Pää: Kuono-osa
• Kirsu: Musta

• Kuono-osa: Sivulta 
katsottuna melko tylppä ja 
vain hieman kalloa lyhyempi.

• Huulet: Kiinteät ja tiiviisti 
sulkeutuvat.

• Ruotsin rotujärjestön (SKV) 
kommentti:
Lyhyt kuono-osa ja/tai 
pyöreät posket ovat erityisen 
EI-toivottuja ominaisuuksia. 

1) Erinomainen kuono-osa

2) Erittäin paljon huulipoimua



Pää: Kuono-osa

• Alaleuka melko tylppä ja vahva, ei kuitenkaan esiintyöntyvä. 

1) Erinomainen alaleuka 2) Riittämätön alaleuka



Hampaat ja purenta 

• Täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta, 
hampaat tasaiset ja hyvin kehittyneet.

• Hammaspuutokset tulisi huomioida arvostelussa 
ja kirjata arvostelukaavakkeeseen.



Silmät

1) Hyvä muoto ja väri

2) Hyvät silmät ja ilme

4) Vaaleat silmät

3) Huom! Punaisilla 
koirilla usein 
vaaleammat silmät, 
MUTTA edelleen 
pidettävä standardista 
kiinni! 6) Kapenevat, ”viirusilmät”, 

epätyypillinen, ”petomainen” 
kova ilme 

5) Pyöreät silmät



Korvat
• Keskikokoiset, pystyt, teräväkärkiset, kärkeen asti jäykät, 

lyhytkarvaiset ja liikkuvaiset. Pituus hieman suurempi kuin 
leveys tyvestä mitattuna.

2) Hieman pienet korvat, 
mutta mielummin nämä kuin 
liian pitkät. Matalalle 
kiinnittyneet.

1) Erinomaiset korvat



Korvat

4) Aivan liian isot tähän päähän, 
liian leveät tyvestä ja liian terävä-
kärkiset. Matalalle kiinnittyneet. 

5) Hyvän kokoiset, mutta 
leveälle kiinnittyneet ja haja-
asentoiset. Liian leveä 
päälaki, mutta hyvän vah-
vuinen (vrt. päälakeen 
kuvassa 4).

3) Aivan liian pitkät. 



Kaula

• Pitkä, voimakaslihaksinen ja hyväasentoinen.

2) Lyhyt kaula1) Hyvä kaulan pituus 



Etuosa ja -raajat

• Lavat: Lapaluut ovat pitkät ja asennoltaan 45 asteen 
kulmassa vaakatasoon nähden.

• Olkavarret: Hieman lapaluuta lyhyemmät muodostaen sen 
kanssa selvän kulman, tiiviisti kylkiluiden myötäiset, mutta 
silti hyvin liikkuvat.

• Kyynärvarret: Edestä katsottuna rintakehän alaosan 
kohdalla vain sen verran kaareutuneet, että raajat pääsevät 
liikkumaan vapaasti.

• Välikämmenet: Joustavat



Ruotsin rotujärjestön (SKV) 
kommentti

• Göötin etuosassa oli takavuosina paljon ongelmia. 

• Göötillä on harvoin huonosti kulmautunut etuosa, mutta sitä 
vastoin lapa on usein eteenpäin työntynyt ja siihen liittyen 
usein taipuneet etujalat. 

• Göötillä ei pidä myöskään olla suoria terrierijalkoja.

Ihanne Liian suorat
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Etuosa ja -raajat

2) Taipunut välikämmen. 
1) Eteenpäin työntynyt, 
suora ja leveä.

3) Aivan liian suorat jalat. 
Kevyt luusto.  

Olkavarsi on usein suora ja lyhyt.



Runko
• Ylälinja: Selkä suora ja lihaksikas. 
• Lanne: Lyhyt, leveä ja voimakas. 
• Lantio: Leveä ja hieman viisto. 
• Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava. 

Erinomainen uros ja narttu



Runko

1) Hieman raskas. Takaosan pitäisi olla 
leveämpi jotta tasapaino etuosan kanssa 
säilyisi. 

2) Pitkä. Epätyypillinen. Luustoa saisi olla 
enemmän. 



Runko: Rintakehä
• Pitkä ja syvä, kylkiluut melko 

kaarevat. 

• Edestä katsottuna 
munanmuotoinen, sivulta 
katsottuna soikea. 

• Ulottuu 2/5:aan asti 
kyynärvarren pituudesta.

• Sivulta katsottuna 
rintakehän syvin kohta 
sijaitsee heti kyynärpään 
takana. 

• Eturinta näkyvä mutta ei 
liioitellun korostunut.

1) Syvä rintakehä.

2) Riittämätön rintakehä



1) Hyvä selkälinja. 

2) Liian lyhyt kroppa/selkä ja 
hyvin huono pyöreä/putoava 
ristiselkä.

3) Suhteellisen hyvä etuosa, 
mutta selkä putoaa sään takaa. 



Epätasapainoinen runko



Takaosa ja -raajat
• Takaraajat: Takaa katsoen 

yhdensuuntaiset.

• Reidet: Leveät ja hyvin 
lihaksikkaat. 

• Polvet: Hyvin kulmautuneet.

• Sääret: Vain hieman pitemmät 
kuin etäisyys kintereestä 
maahan.   

• Kintereet: Hyvin 
kulmautuneet. 

• Välijalat: Keskipitkät.
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Takaraajat
Ihanne

Virheellinen
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Häntä (HUOM! EI arvostella)

• Häntä voi olla pitkä tai 
synnynnäisesti töpö

• Töpön pituus vaihtelee, koira voi 
olla täysin hännätön tai töpö voi 
olla pitkä töpö. Kaikki eri 
vaihtoehdot ovat  sallittuja!

• Hännän kantotapa on vapaa.

• Töpöhännässä häntämutka 
sallitaan, pitkässä hännässä ei.

• Ruotsin rotujärjestön (SKV) 
kommentti: Häntää EI arvostella. 
Rotumääritelmän mukaan kaikki 
variaatiot ovat hyväksyttyjä.



Häntävariaatioita

1 2

3 4



• Terveet, hyvä askelpituus ja työntövoima

Liikkeet
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Karvapeite

• Lyhyehkö, kova, pinnanmyötäinen ja tiheä peitinkarva. 

• Pehmeä ja hyvin tiheä aluskarva.

• Karva on lyhyttä päässä ja raajojen etuosassa, saattaa olla 
pitempää niskassa, kaulassa, rinnassa ja takaraajojen takaosassa 
(housut).

• Ruotsin rotujärjestön (SKV) kommentti: Turkki ei saa olla “avoin”. 
Useat eri karvanlaadut ovat hyväksyttäviä. Nartuilla näkee usein 
lyhyttä ja tiivistä karvapeitettä (ei pakollinen). Uroksilla on 
useammin pidempi ja vähän avoimempi karvapeite. Uroksilla on 
monesti enemmän housuja ja kaulusta.

• Göötin turkkia ei kuulu föönata ”auki”. 



Karvapeite

• Pitkä ja/tai kihara turkki on hylkäävä virhe.



Väri
• Harmaa, harmaanruskea, harmaankeltainen, punakeltainen 

tai punaruskea.



Väri
• Vaaleampia sävyjä kuonossa, 

poskissa, kurkussa, rinnassa, 
vatsassa, pakaroissa (housut), 
käpälissä ja raajojen alaosissa. 
Tummempia peitinkarvoja on 
selässä, niskassa ja kyljissä. 

2) Rajatapaus, lähes musta, poskimerkit 
puuttuvat ja jalat ovat nokiset.

1) Kauniin vaalean harmaa/beige. 
Hyvät poskimerkit. 

Lapojen kohdalla vaaleammat 
kuvioinnit, ns. valjaskuvio ja 
vaaleat poskimerkit ovat 
erittäin toivottavia. Niiden 
puuttuminen on virhe. 



Hylkääviä virheitä: musta, valkoinen, 
maksanruskea, sininen

1) Keltainen

3) Sininen (tunnistaa 
sinisestä kirsusta!)

2) Valkoinen



Valkoiset merkit

• Sallitun valkoisen värin määrä on 30 % koiran värityksestä.

• Valkoista väriä sallitaan vähäisessä määrin kapeana piirtona 
päässä, niskaläikkänä tai vähäisenä kauluksena. Valkoiset 
merkit ovat sallittuja rinnassa, etu- ja takaraajoissa.



Lisää esimerkkejä sallituista 
valkoisista merkeistä



               Virheet:
• liian pieni maavara 
• niukka otsapenger 
• suippo kuono 
• kahden P1- tai yhden 

P2-hampaan puutos 
• vaaleat silmät, jotka 

pilaavat ilmeen 
• liian alas kiinnitty-

neet korvat 
• liian syvä tai liian 

matala rintakehä 
• liian leveä etuosa 
• pystyt lavat 
• liian lyhyet olkavarret 
• ylikulmautuneet taka-

raajat 
• valjaskuvion tai poski-

merkkien 
puuttuminen 

       Hylkäävät virheet:
• arkuus ja aggres-

siivisuus 
• ylä- tai alapurenta 
• siniset silmät, toi-

nen tai molemmat 
• riippuvat tai puoli-

pystyt korvat 
• pitkä, kihara karva-

peite 
• musta, valkoinen, 

maksanruskea tai 
sininen karvan väri 

       
Vakavat virheet:

• lyhyt tai pyöreä kallo
• lyhyt kuono 
• heikko alaleuka 
• tasapurenta 
• poskihampaiden 

puuttuminen (M3-
hampaita ei huomi-
oida) 

• köyry selkä 
• pehmeä tai avoin 

karvapeite 
• liian lyhyt tai liian 

pitkä karvapeite 
• aluskarvan puuttumi-

nen 
• ihannekorkeudesta 

selvästi poikkeava 
koko   

• valkoista väriä yli 30 
% perusväristä 

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteu- 
tettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja 
hyvinvointiin. 



Erinomainen uros

Erinomainen narttu



Lisätietoa:

• Rotujärjestön www-sivu: 
www.lansigootanmaanpystykorvat.com

• Kirjallisuus:
• Bayliss, J. 2007. A Study of the Swedish Vallhund.
• Benneker-Brandsma, B. 2001. De Västgötaspets.
• Darling, L. 2005. The Swedish Vallhund (Västgötaspets): 

A legacy of the Vikings.
• Gascoigne, N. 1989. The Swedish Vallhund.
• Wilton, J. 2004. Swedish Vallhund. Special rare-breed 

edition, A comprehensive owner's guide. Kennel Club 
Books.

•

http://www.lansigootanmaanpystykorvat.com/


Tervetuloa!!

• Tutustu gööttiin lähemmin! Vuosittain järjestetään:

* vähintään yksi jalostustarkastus (22-23.11.2014 
Koirakoulu Kompassi, Konala)

* erikoisnäyttely (8.8.2015 Tuomarinkartanon 
Vinttikoirarata)

* paimennustaipumustesti

Tapahtumien tarkemmat aikataulut yhdistyksen www-sivulla.



Kiitos!



Aineiston käyttörajoitteet

• Tätä aineistoa ylläpitää rotujärjestön jalostustoimikunta.

• Aineisto on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti 
rotujärjestön järjestämien ulkomuototuomarikoulutusten 
koulutusmateriaalina ja sen jakamisesta päättävät 
johtokunta ja jalostustoimikunta.

• Aineiston jakamisesta muille kohderyhmille päättävät 
rotujärjestön johtokunta ja jalostustoimikunta 
tapauskohtaisesti.



Piirrosten ja historiakuvien 
tekijänoikeudet

• All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any
• material form or transmitted to any other person without the prior written 

permission of Leonie Darling.

• In particular, the user of the information agrees:
- to acknowledge the source of any selected passage, table diagram or 
other extract reproduced; 
- not to make any charge for providing the information to another person or 
organisation without the prior written consent of the Leonie Darling; 
- not to modify the information without the express prior written permission 
of Leonie Darling; 
- to include the following copyright notice and disclaimer in any copy made;
subject to the immediately preceding paragraph, this copyright is subject to 
copyright and may not be reproduced in any form without the express 
permission of Leonie Darling, author; The Swedish Vallhund; A Legacy of 
the Vikings. 
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