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POINTTERI                   1/3 
(POINTER) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:   Seisova lintukoira. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 7 kanakoirat 

Alaryhmä 2.1 brittiläiset ja irlantilaiset pointterit 
ja setterit 

  Käyttökoetulos vaaditaan. 
 
YLEISVAIKUTELMA: Sopusuhtainen ja linjakas. Kauniit kaarevat ääriviivat. 
Voimakas, mutta notkea. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Aristokraattinen. Valpas, vaikuttaa voimak-
kaalta, kestävältä ja nopealta. Ystävällinen ja rauhallinen. 
 
PÄÄ 
Kallo: Keskileveä, sopusuhtainen kuonon pituuteen nähden. Niskakyhmy selvästi 
erottuva. 
Otsapenger: Jyrkkä. 
Kirsu: Tumma, keltavalkoisilla koirilla voi olla vaaleampi. Sieraimet avarat, peh-
meät ja kosteat.  
Kuono-osa: Kuononselkä hieman kovera, kuononselkä on samalla tasolla kuin 
sieraimet mikä antaa hieman pystykuonoisen (dish-faced) vaikutelman. Vähäinen 
painauma silmien alla. 
Huulet:  Hyvin kehittyneet, pehmeät. 
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Leuat / hampaat / purenta: Voimakkaat leuat. Täydellinen, säännöllinen leikkaava 
purenta: yläleuan hampaat koskettavat tiiviisti alaleuan hampaita ja ovat suorassa 
kulmassa leukoihin nähden. 
Posket: Poskiluut eivät ole esiin työntyvät.  
Silmät: Yhtä kaukana niskakyhmystä kuin sieraimista. Kirkkaat, ilme ystävällinen. 
Joko pähkinän- tai tummanruskeat karvapeitteen väristä riippuen. Ilme ei saa olla 
röyhkeä eikä tuijottava. Silmät eivät karsasta. Silmien ympärykset tummat, kelta-
valkoisilla koirilla voivat olla vaaleammat. 
Korvat: Korvalehti ohut, korvat kiinnittyneet melko korkealle, päänmyötäiset, 
keskipitkät ja hieman kärkeä kohti suippenevat. 
 
KAULA:  Pitkä, lihaksikas, hieman kaareva, nousee kauniisti lavoista, ei löysää 
kaulanahkaa. 
 
RUNKO:   
Lanne: Vahva, lihaksikas ja hieman kaareva. Lyhyt lanneosa.  
Rintakehä: Riittävän tilava, syvä, ulottuu kyynärpäiden tasolle. Kylkiluut ovat 
kaarevat ulottuen pitkälle taakse ja ne lyhenevät asteittain lanneosaa kohti.  
 
HÄNTÄ:  Keskipitkä, tyvestä paksu, kärkeä kohti vähitellen oheneva. Häntä tiiviin 
karvan peittämä, selän tasolla, ei ylös kaartuva, liikkeessä puolelta toiselle heiluva. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: Eturaajat suorat, lujat, soikealuiset, jänteet vahvat ja selvästi näky-
vissä.  
Lavat: Pitkät ja viistot. 
Ranteet: Rannenivel on muuten sileä, mutta erottuu hieman raajan sisäsivulla. 
Välikämmenet:  Pitkähköt, vahvat, joustavat ja hieman viistot. 
Etukäpälät: Soikeat, tiiviit. Varpaat kaarevat. Päkiät paksut. 
TAKARAAJAT: Hyvin lihaksikkaat. Sarvennaisten väli leveä, ne ovat selvästi 
erottuvat, mutta eivät kohoa yli selkälinjan. 
Reidet: Voimakkaasti kehittyneet. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet.  
Sääret: Voimakkaasti kehittyneet.  
Kintereet:  Matalat. 
Takakäpälät: Kuten etukäpälät. 
 
LIIKKEET:  Sulavat, askel maatavoittavaa, vetävä taka-askel. Kyynärpäät eivät 
sisä- eivätkä ulkokierteiset. Eturaajan askel ei missään tapauksessa saa olla lyhyt ja 
korkea ("hackney-askel"). 
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KARVAPEITE  
KARVA: Hienoa, lyhyttä, kovaa, kaikkialla tasaisesti peittävää, aivan sileää ja 
suoraa sekä kiiltävää. 
VÄRI: Tavallisimmat värit ovat valkoinen keltaisin, punakeltaisin, maksanruskein 
tai mustin läiskin. Yksivärisyys ja kolmivärisyys on myös sallittua. 
 
KOKO JA PAINO:   
Säkäkorkeus: Urokset 63 - 69 cm 
                       Nartut   61 - 66 cm 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista on luettava virheiksi suhteutet-
tuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin 
sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.  
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

• Vihaisuus tai arkuus 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen. 

 
HUOM.  Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


