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(LAPINPOROKOIRA)
Suomalainen rotu

KÄYTTÖTARKOITUS: Porojen paimennukseen käytettävä koira.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Saamelaiset ovat jo vuosisatoja käyttäneet lapinpo-
rokoiran tyyppisiä koiria porojen paimennukseen. Porokoirien rotuunotto aloitettiin
1950-luvulla, jolloin nykyinen suomenlapinkoira ja lapinporokoira vielä katsottiin
samaksi roduksi. Omaksi rodukseen lapinporokoira erotettiin 10.12.1966, koska oli
todettu, että oli olemassa kaksi erityyppistä poroa paimentavaa koiraa.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, selvästi korkeuttaan pitempi paimenpys-
tykorva. Voimakas luusto ja lihaksisto, jäntevä, ei kuitenkaan saa vaikuttaa raskas-
rakenteiselta. Sukupuolileima on selvä. Karvapeite on kehittynyt arktiseen ilmas-
toon sopivaksi.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on noin 10% säkäkorkeutta
suurempi. Rintakehän syvyys on noin puolet säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Oppivainen, rauhallinen, ystävällinen, tar-
mokas ja palveluhaluinen. Työssään herkkähaukkuinen.
PÄÄ: Pitkänomainen. Kuono-osa on hieman kalloa lyhyempi.
KALLO-OSA:
Kallo: Päälaki on vain hieman kupera.
Otsapenger: Loiva, otsauurre on erottuva ja kulmakaaret selvät.
KUONO-OSA:
Kirsu: Musta tai ruskea.
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Kuono: Kuononselkä suora. Kuono on sekä ylhäältä että sivulta katsottuna tasai-
sesti kärkeä kohti kapeneva.
Huulet: Tiiviit.
Leuat / hampaat: Leuat ja hampaat voimakkaat. Leikkaava purenta. Normaali
hammaskaavio.
Posket: Poskikaaret ovat selvät.
Silmät: Mieluiten tummat, kuitenkin karvapeitteen väriin sopivat. Eloisat ja melko
etäällä toisistaan. Muodoltaan soikeat. Ilme on älykäs, nartulla myös nöyrä.
Korvat: Pystyt, keskipitkät, melko etäällä toisistaan, tyvestä leveähköt. Ne ovat
sisäpuolelta, varsinkin alaosasta, tuuheakarvaiset. Hieman pehmeät korvat salli-
taan.
KAULA: Voimakas ja keskipitkä, sulavasti lapoihin liittyvä. Ei löysää kaulanah-
kaa.
RUNKO
Säkä: Erottuva.
Selkä: Voimakas ja lihaksikas.
Lanne: Lyhyt ja lihaksikas.
Lantio: Melko pitkä ja hieman viisto.
Rintakehä: Syvä, pitkä ja tilava, ei kovin leveä. Kylkiluut ovat selvästi kaareutu-
neet.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva vain loivasti kohoava.
HÄNTÄ: Keskipitkä, tuuhea ja matalalle kiinnittynyt. Levossa riippuva; liikkeessä
selkälinjan jatkeena tai löysällä kaarella, mutta ei saa nousta selän päälle. Hännän
liike voi olla myös pyörivää.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Vahvat, voimakkaiden lihasten runkoon kiinnittämät, kuitenkin
vapaasti liikkuvat. Lihaksikkaat ja hyvin kulmautuneet. Edestä katsottuna suorat ja
yhdensuuntaiset.
Lavat: Viistot ja lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset, tiiviisti rungonmyötäiset, suoraan
taaksepäin suuntautuneet.
Kyynärvarret: Pystysuorat.
Ranteet: Jäntevät ja joustavat.
Välikämmenet: Sivulta katsottuna hieman viistot mahdollistaen joustavat liikkeet.
Etukäpälät: Soikeahkot, joka puolelta, myöskin alapuolelta, tiheäkarvaiset. Varpaat
hyvin kaareutuneet. Päkiät ovat kimmoisat ja paksut.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Voimakkaasti kulmautuneet. Takaa katsottuna suorat ja yhden-
suuntaiset.
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Reidet: Pitkähköt, leveät ja lihaksikkaat.
Polvet: Eteenpäin suuntautuneet; polvikulma on selvä.
Kintereet: Melko matalat. Kinnerkulma on selvä.
Välijalat: Melko lyhyet, pystysuorat ja yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Vapaat, joustavat, väsymättömät ja tasapainoiset. Kestävä ravi. No-
peassa ravissa taipumus yksijälkisyyteen.
NAHKA: Kauttaaltaan tiivis, poimuton.
KARVAPEITE
Karva: Peitinkarva keskipitkää tai pitkää, suoraa, melko pystyä, karheaa; pohjavilla
hienoa ja tiheää. Karva on usein tuuheampaa ja pitempää kaulassa, rinnassa ja
reisien takaosassa.
Väri: Musta eri sävyissään, jopa harmahtava tai parkinruskea. Usein yleisväriä
vaaleampaa, harmahtavaa tai ruskehtavaa väriä päässä, rungon alaosassa ja raajois-
sa. Valkoisia merkkejä voi esiintyä kaulassa, rinnassa ja raajoissa. Pohjavilla on
mustaa, harmaata tai ruskehtavaa.
KOKO
Ihannesäkäkorkeus uroksilla 51 cm, nartuilla 46 cm, sallittu poikkeama 3 cm.

VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna vir-
heen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä
kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

 epäselvä sukupuolileima
 mustilla koirilla hyvin vaaleat silmät
 kippura, selän päälle kaartuva häntä
 pehmeä, laineikas tai rungonmyötäinen karvapeite
 pohjavillan puute.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne ja käyttäytyminen
 ylä- ja alapurenta
 luppakorvat
 värit; sininen, soopeli ja keltainen

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.
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UTILIZATION: Reindeer herder.
CLASSIFICATION F.C.I: Group 5 Spitz and Primitive types

Section 3.4. Nordic Watchdogs and Herders
Without working trial

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: For hundreds of years the Lapps have used
dogs of the same type as Lapponian Herder as reindeer herders. Acceptance to the
breed register was started in the 1950´s. At that time the modern Finnish Lapphund
and the Lapponian Herder were still recognized as the same breed. The Lapponian
Herder was separated into its own breed 10.12.1966, as it had been noted that two
different reindeer herding breeds existed.
GENERAL APPEARENCE: A herding spitz, medium sized, clearly longer than
the height at the withers. The bones and muscles are strong. The dog is muscular,
however must not give the impression of being heavy. The sex should be clearly
stamped. The coat has developed suitable for arctic climate.
IMPORTANT PROPORTIONS: The length of the body is about 10% longer
than the height at the withers. The depth of the body is about a half of the height at
the withers.
BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Docile, calm, friendly, energetic and
willing to work. Barks readily when working.
HEAD: Elongated. The muzzle is slightly shorter than the skull.
CRANIAL REGION:
Skull: The skull is only slightly convex.
Stop: Gentle, the frontal furrow is marked and the eye-brows clearly defined.
FACIAL REGION:
Nose: Black or brown.
Muzzle: The nasal bridge is straight. Viewed from above and in profile the muzzle
tapers evenly towards the nose.
Lips: Tight.
Jaws / teeth: The jaws and teeth are strong. Scissors bite. Normal dentition.
Cheeks: The zygomatic arches are clearly marked.
Eyes: Preferably dark in colour, yet harmonizing with the coat colour. Lively and
set rather apart. Oval shaped. The expression is intelligent, in bitches also humble.



Ears: Pricked, medium in length, set rather apart, rather broad at the base. The
inside of the ear, especially the lower part is covered with profuse hair. Slightly
floppy ears are accepted.

NECK: Strong and medium in length, set smoothly to the shoulders. Without
dewlap.

BODY
Withers: Marked.
Back: Strong and muscular.
Loin: Short and muscular.
Croup: Rather long and slightly oblique.
Chest: Deep, long and spacious, not very broad. The ribs are clearly arched.
Underline and belly: Only gently tucked up.

TAIL: Medium in length, low set and covered with profuse hair. In repose the tail
is hanging; in movement in continuation of the topline or slightly curved, but may
not raise over the back. The tail action may also be rotating.
LIMBS
FOREQUARTERS:
General appearance: Powerful, attached to the body with strong muscles, yet free
in movement. Muscular and well angulated. Viewed from the front straight and
parallel.
Shoulders: Oblique and muscular.
Elbows: Turning not inwards nor outwards, close to the body, pointing straight
backwards.
Forearms: Vertical.
Carpus: Sinewy and flexible.
Pasterns: Seen in profile slightly oblique enabling the flexible movement.
Forefeet: Rather oval with all sides, also underneath covered with dense hair. The
toes are well arched, the pads elastic and thick.
HINDQUARTERS:
General appearance: Well angulated. Viewed from behind straight and parallel.
Upper thigh: Rather long and broad with well developed muscles.
Stifle: Pointed forward, the angulation is clearly marked.
Hocks: Rather low, the angulation is clearly marked.
Metatarsus: Rather short, vertical and parallel.
Hind feet: As front feet.

MOVEMENT: Free, flexible, effortless and sound. The trot is tireless. At a fast
trot tends to single-track.

SKIN: Tight overall without wrinkles.



COAT
Hair: The outer coat is of medium length or long, straight, rather erect and harsh.
The undercoat is fine and dense. The hair is often more profuse and longer on the
neck, chest and on the backside of the thighs.
Colour: Black in different shades, even greyish or bark brown with a lighter shade
than the basic colour, greyish or brownish colour markings often on head, the low-
er parts of the body and legs. White markings may appear on neck, chest and legs.
The undercoat is black, greyish or brownish.

SIZE
Height at the withers: Ideal height: males 51 cm and females 46 cm with a toler-
ance of 3 cm.

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault
and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact
proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog and on
its ability to perform its traditional work.

 males not masculine and females not feminine
 very light eyes in black dogs
 tail curled or curved over the back
 soft, wavy or lying coat
 lacking undercoat

DISQUALIFYING FAULTS:
 aggressive or overly shy
 any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities
 overshot or undershot mouth
 drop ears
 blue, sable and fawn colour

NOTE: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended
into the scrotum.


