Pomeranian
Rotumääritelmä ja tulkintaohje
Jussi Liimatainen ja Esa Ruotsalainen

Lyhyt historiaosuus: Saksanpystykorvat ovat kehittyneet kivikautisesta suokoirasta
(Canis familiaris palustris Rüthimeyer) ja myöhemmin esiintyneestä
"paaluasutuspystykorvasta". Ne ovat Keski-Euroopan vanhinta koirarotua, josta useat
muut rodut ovat kehittyneet. Maissa, joissa ei puhuta saksaa, kutsutaan wolfspitziä
nimellä keeshond sekä kääpiöpystykorvaa nimellä pomeranian.
Kommentteja: FCI rotumääritelmä on kompromissi eri saksanpystykorvista, eikä siksi
riittävä kuvaamaan pomeranian -rotua. Rotu on jalostettu nykyiseen muotoonsa
Englannissa, jossa se on klassinen kääpiökoirarotu. Tämä perintö on nykyisin
vallitsevana kaikilla mantereilla. Pomeranian:n ei tule näyttää saksalaiselta
yleispystykorvalta, vaan siinä on paljon toy -roduille tyypillisiä yksityiskohtia. Rotu
kilpailee Englannissa, Usa:ssa ja Australiassa Toy-ryhmässä ja näin oli myös meillä
aiemmin.

YLEISVAIKUTELMA: Pystykorvissa ihastuttaa niiden kaunis karvapeite. Runsaan
aluskarvan vuoksi peitinkarva on pystyssä. Erityisen huomiota herättäviä ovat runsas,
harjamainen kauluri ja tuuheakarvainen, terhakkaasti selän päällä oleva häntä.
Kettumainen pää, tarkkaavaiset silmät ja pienet, pystyt, teräväkärkiset ja toisiaan lähellä
olevat korvat antavat näille pystykorville ominaisen pirteän ulko-näön.
Käyttäytyminen / Luonne: Saksanpystykorva on aina valpas, eloisa ja poikkeuksellisen
uskollinen omistajalleen. Se on hyvin oppivainen ja helppo kouluttaa.
Epäluuloisuus vieraita kohtaan ja puuttuva metsästysvietti tekevät siitä ihanteellisen
kodin ja pihan vartijan. Se ei ole arka eikä aggressiivinen. Säänkestävyys, sinnikkyys ja
pitkäikäisyys ovat sen erinomaisia ominaisuuksia.
Kommentteja: pomeranian on kompakti, lyhytselkäinen, eloisa kääpiökoira. Sillä on
runsas karkea peitinkarva ja pehmeä tiivis pohjavilla. Sen voimakkaasti karvoittunut
häntä on korkealle kiinnittynyt ja on tiiviisti selän päällä kannettu. Se on luoteeltaan
valpas, ilme on älykäs ja se on utelias luonteeltaan. Se on itsetietoinen, vireä ja joka
tilanteen herra (cocky, commanding and animated).

Kuva: erinomainen uros olemukseltaan, mittasuhteiltaan ja turkiltaan.

Tärkeitä mittasuhteita: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 1 : 1
Säkäkorkeus: 20 cm ±2 cm (alle 18 cm kokoiset yksilöt eivät ole toivottavia)
Paino: Joka kokoluokassa painon tulisi olla suhteessa kokoon.
Kommentteja: anglosaksisissa maissa koko määritellään vain painona. Englannin
rotumääritelmä toivoo uroksen kooksi 1,8 – 2 kg ja nartun 2-2,5 kg; tuon painoiset
urokset ovat meillä nähtäviä uroksia pienempiä. USA:n määritelmän mukaan koko voi
olla 1,4 – 3,2 kiloa ja ihanteellisen näyttelykoiran toivotaan olevan 1,8 – 2,7 kiloa. Rodun
koko on Suomessa viime aikoina kasvanut selvästi ja suurimpia uroksia kannattaa
mitata. Nartut harvemmin ovat liian suuria, vaikka niille sen voisi sallia. Yleinen laatu on
tärkeintä, mutta kyseessä on kääpiömuunnos, joten koko on olennainen asia, eikä
useamman sentin ylityksiä ei pitäisi hyväksyä.
Pituus lavoista istuinluuhun on lyhyempi kuin säkäkorkeus ja koko rungonmitta tulisi
mahtua neliöön. Raajojen pituus tulee olla puolet säkäkorkeudesta, matalaraajaisuus on
Pohjoismaissa yleistä myös menestyneiden koirien keskuudessa.

Kuva: sopiva luuston vahvuus urokselle ja hyvin miellyttävä pää.
Luusto on siro (GB) tai keskivahva (USA) muodostaen herkullisen kokonaisuuden
yhdessä hyvin muodostuneen rungon kanssa. Rungon tulee tuntua tiiviiltä ja vankalta,
kun koiraa käydään läpi.

Jos pommia tekee mieli kuvailla vahvaluustoiseksi, niin mieti onko koira liian
suuri tai raskas!

Kuva: erinomaisen mallinen uros, joka on jo turhan voimakas päästä ja luustoltaan.

Kuva: liian raskas narttu, rodun eleganssi puuttuu.

Pää
Kallo-osa: Keskikokoinen pää vaikuttaa ylhäältä katsottuna takaosastaan leveimmältä
ja kapenee kiilamaisesti kohti kuononkärkeä.
Otsapenger: (Kohtuullinen tai) selvästi erottuva, ei kuitenkaan jyrkkä..
Kirsu: Pyöreä, pieni ja täysin musta, ruskeilla koirilla tummanruskea.
Kuono-osa: Ei liian pitkä, sopusuhtainen kalloon nähden. (kuonon suhde kalloon on
pomeranianilla noin 2 : 4.)
Huulet: Tiiviit, eivät riippuvat eivätkä muodosta poimuja suupieliin. Huulet ovat
kauttaaltaan mustapigmenttiset, kaikilla ruskealla koirilla ruskeat.
Leuat/ Hampaat / Purenta: Leuat ovat normaalisti kehittyneet. Täydellinen leikkaava
purenta, jossa yläetuhampaat asettuvat tiiviisti alaetuhampaiden eteen ja hampaat ovat
suorassa kulmassa leukoihin nähden. 42 hammasta hammaskaavion mukaisesti.
Pienikokoisilla muunnoksilla voidaan hyväksyä yksittäisten välihampaiden puuttuminen.
Tasapurenta on sallittu kaikilla muunnoksilla.
Posket Hieman pyöristyneet, eivät ulkonevat.
Silmät: Keskikokoiset, mantelin muotoiset, hieman vinoasentoiset ja väriltään tummat.
Silmäluomien reunat ovat mustapigmenttiset, ruskeilla koirilla tumman-ruskeat.
Korvat: Pienet, korkealle ja melko lähelle toisiaan kiinnittyneet, kolmionmuotoiset ja aina
kärkeä myöten jäykästi pystyssä.

Tulkintaa:
Pää on tasapainossa rungon kanssa. Kuono-osa on melko lyhyt ja suora, ei koskaan
karkea, huulet ovat tiiviit. Ei koskaan kehittymätön (liian lyhyt tai kapea). Alaleuan tulee
olla riittävän voimakas toivottavan kuonon profiilin aikaansaamiseksi. Ilme on valpas ja
sitä kuvaillaan kettumaiseksi. Kallo on päältä kevyesti pyöristynyt, mutta ei holvautunut
(vältä chihuahuan piirteitä). Korvat ovat pienet, korkealle kiinnittyneet ja kannettu
pystyssä. Englannin rotumääritelmä kuvailee kalloa suureksi suhteessa kuonoon.
Pää muodostaa edestä katsottuna kiilan, joka alkaa kirsun päästä, läpi silmän
keskikohdan päättyen korvien kärkeen.
Silmät ovat tummat, kirkkaat, keskikokoiset ja mantelin muotoiset. Ne ovat asettuneet
tasapainoisesti selväpiirteisen otsapenkereen kummallekin puolelle. Haluttu
otsapenger on voimakkaampi kuin FCI:n rotumääritelmän kuvaus. (wellpronounced = selväpiirteinen, voimakas, jyrkkä). Kaunein ja tyypillisin ilme syntyy, kun
otsa lähtee 90 asteen kulmassa suhteessa kuonon selkään. Sen ei kuitenkaan tarvitse
olla erityisen korkea, eikä se saa pyöristyä.

USA:n rotumääritelmä kuvaa pahimmiksi pään virheiksi pyöreät, holvautuneet kallot
sekä ylä- ja alapurennan. Tämä pitää paikkansa myös Pohjoismaissa, mutta pitkä,
yleispystykorvan pää on samalla lailla virhe. Liian lyhyt kuono ei ole terve piirre.
Arvostelussa huomattavaa: Pomeranianin kallo on hyvä tutkia käsin tarkkaan, sillä
joillakin koirilla esiintyy aukileita (fontanelleja). Jos aukileen havaitsee, oikea
laatupalkinto on hylkäävä. Myös jonkin verran kapeita alaleukoja esiintyy. Jos koiralla on
niin kapea alaleuka, että alaleuan kulmahampaat työntyvät ikeniin, oikea laatupalkinto
on hylkäävä.
Kaula: Keskipitkä, leveästi lapoihin kiinnittynyt ja niskasta hieman kaareutunut. Ei löysää
kaulanahkaa. Kaulan paksu, runsas karva muodostaa ison kaulurin.
Runko
Ylälinja: Ylälinja alkaa pystyjen korvien kärjistä ja sulautuu pehmeänä kaarena lyhyeen,
suoraan selkään. Tuuheakarvainen, selän päällä oleva häntä peittää osan selkää ja
viimeistelee sivukuvan.
Säkä ja selkä: Korkea säkä sulautuu huomaamattomasti mahdollisimman lyhyeen,
suoraan ja kiinteään selkään.
Lanne: Lyhyt, leveä ja voimakas.
Lantio: Leveä ja lyhyt, ei luisu.
Rintakehä: Syvä ja selvästi kaareutunut; eturinta on hyvin kehittynyt.
Alalinja ja vatsa: Rintakehä on mahdollisimman pitkä, vatsalinja on vain hieman
nouseva.
Häntä: Korkealle kiinnittynyt, keskipitkä ja erittäin runsaskarvainen. Hännäntyvi nousee
suoraan ja kääntyy sitten eteenpäin selän päälle ja tiiviisti sitä vasten. Kaksoiskierre
hännänpäässä on sallittu.
Tulkintaa: Kaula on pituudeltaan melko lyhyt, mutta asennoltaan ryhdikäs ja pää on
pystyssä kannettu. Oikea ryhti tulee pään asennosta, ei kaulan pituudesta. Säkä on
selvästi erottuva, selkä lyhyt ja suora. Runko on tiivis ja kylkiluut hyvin kaareutuneet,
rintakehä ulottuu kyynärpäihin asti.
Hyvin karvoittunut häntä on tärkeä rotuominaisuus, sen puutteesta pitää rankaista.
Häntä on ylöskiinnittynyt, tiiviisti selän päällä ja suora. Täydellinen häntä on myös pitkä
ulottuen niskaan asti. Näin hieno häntä tulee mainita arvostelussa!
Kyljelle kaartuva häntä on melko yleinen, eikä sinänsä kovin suuri virhe, jos sivukuva ei
kärsi. Jos häntä kiertyy enemmän, jää sivukuva puutteelliseksi, jos ”ilmaa” näkyy hännän
ja kauluksen välissä liikaa. Häntä joka kiertyy taaksepäin ja tulee reiden takaa profiilista
”ulos” häiritsee sivukuvaa ja antaa koirasta pitkän vaikutelman. Alas kiinnittynyt häntä
häiritsee kokonaisvaikutelmaa.

Raajat
Eturaajat
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat. Etuosa on melko leveä.
Lavat: Pitkät, viistot, lihaksikkaat ja tiiviisti rintakehään kiinnittyneet.
Olkavarret: Suunnilleen lapojen mittaiset ja noin 90 asteen kulmassa niihin nähden.
Kyynärpäät: Kyynärnivelet ovat voimakkaat ja kyynärpäät tiiviisti rungon myötäiset,
eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset.
Kyynärvarret: Runkoon verrattuna keskipitkät, vankat, täysin suorat ja takaosastaan
runsashapsuiset.
Välikämmenet: Voimakkaat, keskipitkät ja 20 asteen kulmassa kyynärvarteen nähden.
Käpälät: Mahdollisimman pienet ja pyöreät ns. kissankäpälät, varpaat ovat tiiviisti
yhdessä ja selvästi kaareutuneet; päkiät ovat vahvat. Kynnet ja päkiät ovat kaikilla muilla
värimuunnoksilla mustat, paitsi ruskealla tummanruskeat.
Takaraajat
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hyvin lihaksikkaat ja kintereisiin asti runsaskarvaiset.
Raajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet ja sääret: Reidet ja sääret ovat suunnilleen yhtä pitkät.
Polvet: Polvinivelet ovat voimakkaat ja vain kohtuullisesti kulmautuneet, koiran
liikkuessa polvet eivät ole ulko- eivätkä sisäkierteiset.
Välijalat: Keskipitkät, hyvin voimakkaat ja alustaan nähden pystysuorat.
Käpälät: Mahdollisimman pienet ja pyöreät ns. kissankäpälät, varpaat ovat tiiviisti
yhdessä ja selvästi kaareutuneet; päkiät ovat vahvat. Kynnet ja päkiät ovat
mahdollisimman tummat.
Tulkintaa:
Etuosa on vain kohtuullisesti kulmautunut mahdollistaen ylpeän ja ryhdikkään kaulan- ja
päänasennon. Lapa ja olkavarsi ovat yhtä pitkät. Lyhyet ja erittäin pystyt olkavarret ovat
yleinen rakenteellinen ongelma, ei niinkään lapojen asento. Eturaajat ovat suorat ja
yhdensuuntaiset keskenään ja pituudeltaan puolet säkäkorkeudesta. Välikämmenet
ovat vahvat ja suorat.
Käpälät ovat tiiviit ja pyöreät, eivät käänny ulos tai sisään päin. Varpaat ovat korkeat ja
hyvin kaareutuneet. ”Stands well up his toes”
Takakulmaukset ovat tasapainossa etukulmausten kanssa. Pakarat kaareutuvat kauniisti
hännänkiinnityksen takana, eli hännän takana on oltava ”tavaraa”. Reidet ovat
kohtuullisen lihaksikkaat ja polvikulma on vain kohtuullisesti kulmautunut, mutta
kuitenkin selvästi havaittavissa. Kinner on kohtisuorassa lattiaan ja kinnerkulma selvästi
havaittava ja tiivis.
Voimakkaasti kulmautuneet raajat eivät kuulu tyyppiin. Voimakkaasti kulmautuneet koirat
ovat yleensä rungoltaan liian pitkiä, tai liikkuvat vinossa tai muuten epävakaasti.
Liikkeet: Suorat, tehokkaat, sujuvat ja joustavat.

Tulkintaa: Sivuliikkeet ovat sulavat, vapaat, tasapainoiset ja ryhdikkäät. Etuliikkeessä
on hyvä ulottuvuus ja taka-osassa voimakas työntö. Takaliikkeet ovat täysin
yhdensuuntaiset ja raajat suorat liikkeessä. Ylälinja säilyy liikkeessä suorana ja
sivukuvan tulisi pysyä samanlaisena kuin seistessä. Lyhyet epävakaat etuliikkeet ovat
yleisiä, samoin rungon alle jäävät takaliikkeet.
Nahka: Tiiviisti rungonmyötäinen ja poimuton.
Karva: Kaksinkertainen karvapeite: pitkä, suora ja pysty peitinkarva sekä lyhyt, tiheä ja
pumpulimainen aluskarva. Karvapeite päässä, korvissa, raajojen etupuolella sekä
käpälissä on samettista eli lyhyttä ja tiheää, muualla pitkää ja runsasta. Karva ei ole
aaltoilevaa, kiharaa eikä nyörimäisesti huopaantunutta, eikä se muodosta jakausta
selässä. Kaulassa ja lapojen kohdalla on tiheäkarvainen kauluri. Eturaajojen takaosassa
on runsaat hapsut, takaraajoissa on lantiosta kintereeseen asti runsas karvoitus, häntä
on tuuheakarvainen.
Tulkintaa: turkki on selkeästi kaksinkertainen. Peitinkarva on pitkä, suora ja karhea. Sitä
kuvaillaan myös sanalla glistening, jonka voi kääntää kiiltelevä tai valoa heijastavaa;
kaikki värit ovat kirkkaita. Paksu aluskarva antaa turkkiin tuuheuden ja mahdollistaa
päällyskarvan pysymisen pystyssä. Karkea peitinkarva pysyy pystyssä niukemmallakin
pohjavillalla, huonolaatuisempi turkki vaatii enemmän pohjavillaa. Turkki on erityisen
runsas kaulasta, rinnasta ja lavoista muodostaen kauniin kauluksen.
Pään ja raajojen karvoitus on lyhyttä ja tiivistä. Reidet ja housut ovat voimakkaasti
karvoittuneet kintereeseen asti. Häntäkarvoitus on erityisen pitkää, karheaa ja suoraa.
Karvoitus leviää kauniisti selän päälle. Huom! oikea raajakarvoitus on ihonmyötäistä ja
lyhyttä. Runsaat, paksut ja tupeeratut raajakarvat eivät ole tyypilliset. Lisäksi ne liittyvät
usein huonolaatuiseen turkkiin.
Terveysnäkökohta turkin laatuun:
Rodussa esiintyy enenevässä määrin turkki- ja iho-ongelmia, joista käytetään
yleisnimitystä BSD (Black skin desease). Nimitys tulee siitä, että sairailla koirilla tulee
laajoja karvattomia alueita ihoon ja iho muuttuu väriltään mustaksi. Samanlaisten
oireiden aiheuttajia on useampia, mutta niille on yhteistä se, että ne kulkevat tietyissä
suvuissa ja sairastuvilla koirilla on jo alun perin vääränlainen turkinlaatu. Sairastuvat
koirat ovat usein uroksia ja sairaus puhkeaa useimmiten nuorilla aikuisilla. Kyseisillä
yksilöillä on yleensä poikkeuksellisen paksu ja runsas pentuturkki, joka on laadultaan
pehmeää tai villavaa. Ne eivät usein vaihda normaalisti turkkia pentuvaiheen jälkeen,
vaan turkki jää vääränlaatuiseksi. Normaalia peitinkarvaa ei koskaan tule. Oireet ovat
yleensä ensimmäisenä nähtävissä paljaana hännäntyvenä ja ruotomaisena
häntäkarvoituksena.
Älä siis ihannoi massiivisia hyperturkkeja. Oikeanlainen turkki ja runsas,
luonnollinen häntäkarvoitus on myös terveysasia.

Trimmaus:
Trimmauksessa on useita koulukuntia. Korvat, käpälät ja hännäntyvi kuuluu siistiä.
Tämän lisäksi häiritseviä karvoja voi siistiä runkoturkista. Useimmille yksilöille tämä
riittää hyvin. Jos turkki on hyvin runsas (tai koiran mallia halutaan muuttaa) saattaa
voimakkaampi muotoilu olla tarpeen. Turkkia ei saa kuitenkaan leikata pohjavillalle asti,
vaan koiralla tulee olla kunnon peitinkarva.

Kuva: sivulla 2 esitelty mallikelpoinen uros trimmaamattomana.
Väri:
Musta: Myös aluskarvan ja ihon tulee olla musta. Peitinkarva on kiiltävän musta ilman
valkoisia tai muita värimerkkejä.
Ruskea: Kauttaaltaan yksivärisen tummanruskea.
Valkoinen: Puhtaan valkoinen, ilman kellertäviä sävyjä, joita usein esiintyy erityi-sesti
korvien ympärillä.
Oranssi: Kauttaaltaan yksivärinen keskisävyinen, ei tumma eikä vaalea.
Muunväriset: Muunvärisiksi kutsutaan kaikkia edellä mainitsemattomia muita
värisävyjä: kermanvärinen, kerma-soopeli, oranssi-soopeli, musta punaruskein merkein
(black and tan) ja kirjava (valkoinen aina pohjavärinä). Kirjavilla tulee olla valkoinen
pohjaväri ja mustien, ruskeiden, harmaiden tai oranssinväristen laikkujen tulee olla
kauttaaltaan jakautuneina koko runkoon.
Kommentti: Ennen kaikki rotumääritelmästä hylkäävät värit tulkittiin hylkääviksi. Nyt
uuteen rotumääritelmään on nostettu erikseen merle ja yksivärinen valkoisin merkein
hylkääväksi, joten muiden poikkeavien värien kanssa pitää tehdä tulkintaa. Esimerkiksi

siniset, sekä brindle voi palkita T:llä. Lievempiä, laatua laskevia vikoja ovat pienet
valkoiset merkit käpälissä ja epäpuhtaat värit, esim nokiset soopelit.

Cream värinen
veteraaninarttu, jolla
erittäin kaunis pää ja ilme.
Turkki on pehmeä.

Musta narttu, jolla
ihanteelliset
mittasuhteet.

Viehättäväilmeinen
narttu, jolla hieno nuoren
koiran pää (vrt cream
veteraani)

Oranssi uros, jolla hienot
mittasuhteet. Hyvä pää ja
ilme. Eturaajat saisi olla
suoremmat ja kintereet
paremmat.

Kaunis punainen väri,
erinomainen malli ja raajat.
Kaunis pää, mutta korvat
saisivat olla korkeammalle
kiinnittyneet. Hieno häntä.

Hyvärakenteinen nuori narttu.
Erinomaiset silmä, mutta liian
leveäasentoiset korvat.
Kuono vielä täyttymätön,
mutta sopiva nuorelle.
koiralle.

Cream narttu jolla pehmeä turkki.
Eturaajat saisivat olla suoremmat.
Silmät hyvän malliset, mutta
tummat silmänaluset antavat
pyöreän vaikutelman.

Sievä oranssi narttu, joka jo
turhan matala. Kiertyvä
häntä.

Erinomainen malli ja ryhti,
ihanteellinen häntä. Laskeva
kuononselkä häiritsee
ilmettä.

Black & tan uros, jolla vaaleat
merkit. Pyöreät silmät ja
turpea kuono-osa.

Erinomaista tyyppiä oleva
cream-soopeli uros

Lyhyt narttu, jolla huono
hännänkiinnitys.
Hyvinasettuneet korvat,
mutta liian suuret kooltaan.

Erinomaiset mittasuhteet ja
hyvät tan merkit.

Erittäin pyöreät ja vaaleat
silmät.

Erittäin tyypikäs ja viehättävä
narttu. Aivan erinomaiset silmät
ja korvat, mutta pään malli jo
hieman ”ylityyppinen”, liioitellun
lyhyt kuono ja pyöristyvä kallo.

Virheet: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna
virheen vakavuuteen.
VAKAVAT VIRHEET:

et tai silmäluomet
- ja mittelspitzillä

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
suus tai liiallinen arkuus

- tai alapurenta
- tai sisäkierteiset silmäluomet (ektropium tai entropium)
a muilla kuin valkoisilla yksilöillä
-tyyppiset värit

Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.

