Lapinporokoira tervetuloa erinomaisen kotimaisen
työ- ja seurakoiran maailmaan
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Lapinporokoira on ensisijaisesti työkoira, pienet rodunomaiset ykisityiskohdat
ei koskaan saa mennä
terveen rakenteen ja liikunnan sekä työhän soveltuvan karvapeitteen edelle
Fit for Function
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Hieno uros
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Hieno narttu

Omaksi rodukseen lapinporokoira erotettiin 10.12.1966, koska oli todettu, että oli
olemassa kaksi eri tyyppistä poroa paimentavaa koiraa.

Saamelaiset ovat jo vuosisatoja käyttäneet lapinporokoiran tyyppisiä koiria porojen
paimennukseen. Porokoirien rotuunotto aloitettiin 1950-luvulla, jolloin nykyinen
suomenlapinkoira ja lapinporokoira vielä katsottiin samaksi roduksi.

Virallisena rotuna lapinporokoira on vielä nuori, mutta rotu on kuitenkin jo
suhteellisen yhtenäinen. Lapinporokoiran rekisteri on edelleen avoin ja rotuun
onkin jatkuvasti otettu yksilöitä maatiaiskannasta, mikä tietysti osaltaan lisää
vaihtelua koirien tyypissä ja ulkonäössä. Pitkälle yhteinen tausta lapinkoiran
kanssa aikaansaa sen, että myös lapinkoiran piirteitä omaavia yksilöitä esiintyy.
Varsinkin pitemmän rekisteröidyn taustan omaavat koirat ovat hyvin
yhdenmukaisia tyypiltään. Tietty vaihtelu ja monimuotoisuus rodussa tulisikin
säilyttää.
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Lapinporokoira on selvästi korkeuttaan pitempi: uros noin 10 %, narttu noin 15 %. Rodussa esiintyy lyhytrunkoisia,
jopa aivan neliömäisiä koiria, joilla usein on myös niukat
kulmaukset. Arvioitaessa rungon pituutta on erityisesti otettava huomioon, että koiralla tulee olla hyvinkulmautunut,
vahva etuosa, pitkä rintakehä ja vahva leveäreisinen takaosa
sekä lyhyt lanneosa ja selkä. Oikein rakentunut hieman lyhyempirunkoinen koira on parempi kuin pitempirunkoinen
koira, jolla on pitkä selkä ja pitkä lanneosa, jotka heikentävät
koiran kestävyyttä. Rinnansyvyys on noin puolet säkäkorkeudesta. Koira siis ei saa vaikuttaa ilmavalta ja
korkearaajaiselta, jollaisia porokoirissa kyllä näkee.
Arvioitaessa porokoiran kokonaiskuvaa, tulee ensisijaisesti pitää mielessä sopusuhtaisuus ja tasapainoisuus niin
rakenteessa kuin liikkeissäkin, sekä kestävyys. Koiran tulee jaksaa
työskennellä pitkiä jaksoja raskaissa ja vaativissa olosuhteissa usein hyvinkin ankarassa ilmastossa.

myös erinomaisia koiria karvoiltaan ja mittasuhteiltaan
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todella hienoja koiria
molemmat lähes täydessä turkissa.

turkin laadut hyvät,
mustalla hieman
laineikkuutta, mikä ei
haittaa, usein vain
osoitus hyvästä
karvanlaadusta
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hyvät esimerkit
”bikineissä”
esitetyistä koirista
ylä kuvassa upea
takaosa mutta
pystyhkö olkavarsi
hyvin tyypillinen
vika nykyään
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nuori uros
upea luuston vahvuus

hieman erilaiset päät,
molemmat vielä ok
nartulla kauniimpi profiili,

aikuinen yli 5 v narttu,
vahva runko, ei kuitenkaan
matalaraajainen
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rotumäääritelmä on aina
sanonut:
rotu on pitkän
tai keskipitkän karvan omaava
hienoja esimerkkejä
pidemmästä versiosta
joka valitettavasti oli välillä
aivan hukassa
virheenä on tänä päivänä liian
lyhyet turkit
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Käyttäytyminen/luonne:
Oppivainen, rauhallinen, ystävällinen, tarmokas ja
palveluhaluinen. Työssään herkkähaukkuinen.
Työssään herkkähaukkuinen ei tarkoita, että koira haukkuisi paljon.
Sen tulee ”antaa ääntä” eli haukkua vain silloin kun se työskentelee,
muutoin porokoira on hyvinkin hiljainen ja rauhallinen. ’
Kehässä koiran täytyy esiintyä rauhallisesti, rähisemättä, eikä
missään tapauksessa osoittaa minkäänlaista agressiivisuutta

Nartulle on ominaista melkein liiallinenkin nöyryys
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Teksti

PÄÄ
Pitkänomainen, hieman kiilamainen, ei kevyt tai jalopiirteinen. Sukupuolileima
selvä. Kallo suhteellisen leveä korvien kohdalta, päälaki vain hieman kupera.
Otsapenger loiva, mutta kuitenkin selvästi erottuva. Kulmakaaret selvät, uroksella
voimakkaammat kuin nartulla. Poskikaaret selvät, mutta eivät liian korostuneet.
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haja-asentoiset

liian ylöskiinnittyneet

KORVAT
Pystyt, keskikokoiset, melko etäälle toisistaan sijoittuneet, mutta eivät kuitenkaan
haja-asentoiset. Tyvestä melko leveät, eivät aivan teräväkärkiset. Korvissa
tulee olla sisäpuolella selvä, hyönteisiltä suojaava karvoitus. Porokoirilla esiintyy liian suuria korvia sekä toisinaan
kärjestä taipuneita korvia, jotka ovat virhe (ei SA). Luppakorvat ovat hylkäävä virhe.
SILMÄT
Soikeat, melko etäällä toisistaan, ruskeat, parkinruskeilla hieman vaaleammat, mutta eivät keltaiset. Sinisilmäisyys on
hylkäävä virhe.
KUONO
Hieman kalloa lyhyempi, tasaisesti mutta vain hieman kärkeä kohti kapeneva, mutta ei suippo. Kuononselkä suora.
Jonkin verran näkee heikkoja, liian keveitä kuonoja sekä heikkoa alaleukaa. Huulet tiiviit.
KIRSU
Mustapigmenttisillä koirilla musta. Parkinruskeilla kuitenkin aina ruskea.
PURENTA
Leikaava. Tasapurenta sallittu varsinkin iäkkäämmillä koirilla. Selvä ylä- ja alapurenta ovat hylkääviä vikoja.
Hammaspuutokset on syytä ainakin mainita arvostelussa.
ILME
Älykäs ja levollinen. Nartulla myös nöyrä.
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RUNKO
Suhteellisen vankka, mutta ei raskas. Säkä on selvä, muttei ylikorostunut. Antikliinipiste on usein selvästi erottuva, eikä
sitä tule tulkita notkoseläksi. Selkälinja on vahva, tasainen, ei laskeva. Lanne lyhyt ja lantio pitkä, loivasti laskeva.
Tällöin reisikin on leveä ja lihaksikas. Lantio on suhteellisen leveä, etenkin nartuilla.
Porokoirilla näkee usein pystyjä ja/tai lyhyitä lantioita. Tällöin takaraajan lihakset jäävät heikommin kiinnittyneiksi eikä
koiran liikunnassa ole riittävää tehokkuutta ja voimaa.
Rintakehä on pitkä ja syvä, se ei kuitenkaan saa ulottua kyynärpäiden alapuolelle. Eturinta on selvä, mutta ei
korostunut.

jo hieman pitkä ja raskas
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korkearaajainen ja kevyt ja lyhyehkö

HÄNTÄ
Keskipitkä, matalalle kiinnittynyt. Levossa riippuva. Koira käyttää häntäänsä
tasapainottamaan liikkeitä ja kantaa häntäänsä liikkeessä selkälinjan tasossa tai vähän
sen yläpuolella. Sirppimäinen hännänasento liikkeessä on hyväksyttävä, mutta häntä
ei saisi kiertyä selälle. Porokoira myös ilmaisee mielialojaan hännällään, josta voi
paljolti ”lukea koiraa”. Varsinkin tervehtiessään koiran hännän liike on usein
pyörivää.
Hännässä on tuuhea, tiheä karvoitus. Selvä nikamavika (jäykästi yhteen luutuneet
nikamat) on hylkäävä virhe.
hyvät hännät ja mittasuhteet, oikealla hyvin nuori ja vasemmalla täysiäikäinen
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RAAJAT JA LIIKUNTA
Raajat ovat vahvaluustoiset, lihakset hyvin kehittyneet. Kulmaukset selvät. Seistessä
raajat ovat edestä ja takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Liikkeessä tulee
huomioida porokoiran taipumus yksijälkisyyteen varsinkin nopeassa ravissa, eikä sitä tule
tulkita ahtaudeksi. Kulmaukset ovat suhteellisen voimakkaat.
Tärkeää on myös huomioida, että etu- ja takakulmaukset ovat tasapainossa keskenään;
vain tällöin koira kykenee tasapainoiseen tehokkaaseen raviin.
Lavat ovat viistot, olkavarsi yhtä pitkä kuin lapa. Kyynärpäät tiiviit, rungonmyötäiset.
Joskus näkee porokoirilla lyhyttä olkavartta ja siitä johtuvia ”hackney”-liikkeitä (koira
nostelee eturaajojaan). Välikämmen hieman viisto. Joustava, mutta ei löysä. Tällöin se
toimii tehokkaana ”iskunvaimentimena”.
Takaraajat selvästi kulmautuneet. Reisi leveä ja lihaksikas. Kinner melko matala, jolloin
takaliikkeisiin tulee riittävästi voimaa.
Käpälät soikeat, vahvat. Käpälissä tulee olla tiheä, suojaava karvapeite myös
polkuanturoiden välissä.
Liikunnan tulee olla tehokasta, joustavaa, tasapainoista ja helponnäköistä.
Porokoiralla tulee olla kestävä, pitkäaskelinen, maatavoittava ja matala ravi.
Voimattomalla, lyhyellä askeleella liikkuva koira ei jaksa porotöissä raskaissa oloissa.
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VÄRI
Musta (tan-) merkein, riistanvärinen (harmaa), parkinruskea ja täysmusta. Keltainen ja
soopeli sekä brindle (tiikerijuovikas) ovat nollaavia värejä. Valkoisia merkkejä voi olla
päässä, rinnassa,kaulassa ja raajoissa.
Uudessa rotumääritelmässä myös sininen on hylkäävä väri

korkearaajainen, suuri, lyhyt, mutta esimerkkinä
harmaasta koirasta

KOKO
Säkäkorkeus uroksilla 51 +– 3 cm, nartuilla 46 +– 3 cm. Näistä rajoista sallitaan pieni
poikkeama, jos on koira on erittäin hyvätyyppinen.
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LUONNE
Niin tärkeitä kuin rakenne ja tyyppi ovatkin, on luonne
kuitenkin koirassa tärkeintä.
Huonoluonteinen kauniskaan koira ei paljon arvoinen.
Näyttelyissä luonteen voi arvioida vain hyvin ylimalkaisesti,
aikaa on kovin vähän. Lapinporokoiran luonne on älykäs ja
oppivainen. Näitä ominaisuuksia ei näyttelykehässä sinänsä
voi arvioida, mutta niitä voi aavistella koiran olemuksesta
lyhyessäkin ajassa. Porokoira on rauhallinen ja ystävällinen.
Vieraita kohtaan melko välinpitämätön, narttu voi olla
hyvinkin pidättyväinen.
Ihmistä kohtaan vähäisinkin aggressiivisuus on hylkäävää.
Koirat eivät saa myöskään räyhätä toisilleen.
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KARVA
Peitinkarva keskipitkää tai pitkää, suoraa ja karkeaa.
Pohjavilla hienoa, tiheää ja sitä on oltava runsaasti, jotta
koira pärjää arktisissakin oloissa.
Karva on melko pystyä, ei makaavaa ja eikä
ihonmyötäistä.
Sen on oltava hyvin säältä suojaavaa ja kosteutta
hylkivää.
Porokoirilla esiintyy usein liian lyhyttä tai pehmeää
karvaa. Tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota.
Porokoira ei todellakaan ole lyhytkarvainen rotu, vaan
karvan tulisi olla vähintään keskipitkää.

aikaisemmissa kuvissa hyviä karvapeitteitä
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KIITOKSIA
MIELENKIINNOSTA

molemmat hyviä päitä vaikkakin hieman erilaisia
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