
 Koiran ruumiinosien nimistö sekä näyttelysanastoa  
SUOMI – RUOTSI 

 
 

suomeksi    ruotsiksi  
 
 1. kuono    nos  
 2. sieraimet    näsborrar  
 3. kirsu    nosspets  
 4. kuononselkä   näsrygg  
 5. yläleuka    överkäke  
 6. ylähuuli    överläpp  
 7. alaleuka    underkäke  
 8. alahuuli    underläpp  
 9. suupieli    mungipa  
10. poski    kind  
11. poskiluut    kindben 
12. otsapenger   stop, pannavsats  
13. otsa    panna  
14. kulmakaaret   ögonbrynsbågar 
15. päälaki    hjässa  
16. niskakyhmy   nackknöl 
17. korva    öra  
18. silmä    öga  
19. kulmakarvat   ögonbryn  
20. kaulanahka   halsskin  
21. kaula    hals  
22. niska    nacke  
23. kaulanalus   halsrand  
24. säkä    manke  
25. lapa    skuldra  
26. rintalasta    bröstben 
27. rintalastan kärki   bröstspets      
28. eturinta    bringa, front  
29. rintakehä    bröstkorg  
30. selkä    rygg  
31. lanne    länd  
32. lantio    höft, bäcken, kors 
33. sarvennaiset   kors  
34. hännäntyvi   svansrot  
35. häntä    svans  
36. kuve    flank  
37. vatsa    buk  
38. nivus    ljumske   
39. vatsaviiva, alalinja   buklinje  
40. rintaviiva    bröstlinje  
41. ylälinja    överlinje 
42. olkapää    skulderled  
43. olkavarsi    överarm 
44. kyynärpää   armbåge  
45. kyynärvarsi   underarm  
46. ranne    handlove  
47. välikämmen   mellanhand  
48. etukäpälä varpaineen   framtass med tår   



49. päkiä    trampdyna  
50. kynnet    klor  
51. reisi    lår  
52. polvi    knä  
53. polvitaive   knäveck 
54. sääri    underben  
55. kinner    has  
56. kinnernivel   hasled  
57. välijalka    mellanfot  
58. takakäpälä varpaineen   baktass, bakfot med tår  
59. kannukset   sporrar  
 
 
NÄYTTELYSANASTOA 
 
tyyppi    typ  
urosmainen    maskulin  
narttumainen    feminin 
pentumainen    valpig 
koko    storlek  
korkeus    höjd 
pituus    längd 
vahvuus    substans 
keveys    lätthet 
ryhdikäs    reslig, bra resning 
mittasuhteet    proportioner 
korkearaajainen   högbent 
matalaraajainen   lågbent 
ilmava    luftig 
ilme    uttryck 
pää    huvud 
kallo    skalle  
omenapää    äppelhuvud  
rypyt, poimut   rynkor 
hampaat    tänder  
leikkaava purenta   saxbett  
tasapurenta    tångbett  
yläpurenta    överbett  
alapurenta    underbett 
ristipurenta    korsbett 
kapea alaleuka   smal underkäke 
pysty korva    ståndöra  
riippuva korva   hängöra  
ruusukorva    rosenöra 
kevyet korvat   lätta öron 
raskaat korvat   tunga öron 
herasilmä    ”glasöga”, glosöga  
notkoselkä    sänkt rygg  
karpinselkä    karprygg  
lonkka    höft  
iloinen häntä    glad svans  
koukkuhäntä    kroksvans 
saukonhäntä    uttersvans 
korkea hännänkiinnitys   högt ansatt svans 



matala hännänkiinnitys   lågt ansatt svans 
runko    kropp  
ruumiinrakenne   kroppsbyggnad  
kylkiluut    revben  
eturaaja    framben  
takaraaja    bakben  
pihtikintut    kohasig  
kulmaukset    vinkling  
tassu, käpälä    tass, fot  
löysät käpälät   lösa tassar, fötter  
kissankäpälä    kattfot  
jäniksenkäpälä   harfot 
iho    skinn 
karvapeite    päls  
sileäkarvainen   släthårig  
karkeakarvainen   strävhårig  
lyhytkarvainen   korthårig  
pitkäkarvainen   långhårig 
koristekarvat    behäng 
polvinivel    knäled  
maski    mask 
värimerkit    teckning  
töyhtö, tupsu, hapsu   fana  
liikunta    rörelser  
peitsaus    passgång  
maata peittävät liikkeet   vägvinnande rörelser 
hyvä takaraajan työntö   bra påskjut 
siitosuros    avelshund 
siitosnarttu    avelstik  
pystyt lavat    branta skuldror, rak i skuldra 
palveluskoira    brukshund  
kääpiökoira    dvärghund  
rotu    ras  
sekarotuinen    blandras 
metsästyskoira   jakthund  
kasvattaja    uppfödare  
pentu    valp  
ROP, VSP    BIR, BIM 


