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JAPANINTERRIERI
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
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Seurakoira
Ryhmä 3 terrierit
Alaryhmä 2 pienikokoiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Japaninterrieri on syntynyt risteyttämällä Hollannista Nagasakiin 1600-luvulla tuotuja sileäkarvaisia kettuterriereitä ja pienikokoisia pointtereita tai pienikokoisia japanilaisia koiria. Japaninterriereitä pidettiin
pääasiassa sylikoirina satamakaupungeissa, kuten Kobessa ja Yokohamassa.
Japaninterrieri on luonteeltaan eloisa ja iloinen. Rodun suunnitelmallinen jalostus
aloitettiin noin vuonna 1920, mutta vasta vuoden 1930 tienoilla tyyppi vakiintui.
YLEISVAIKUTELMA: Pienikokoinen ja ulkonäöltään sievä koira, jolla on selväpiirteiset ja tiiviit ääriviivat. Karvapeite on erittäin lyhyt, noin 2 mm.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on
1 : 1. Kuono- ja kallo-osa ovat yhtä pitkät.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Japaninterrieri on vikkelä ja luonteeltaan
vilkas.
PÄÄ
Kallo: Litteä ja kohtalaisen kapea.
Otsapenger: Vähäinen.
Kirsu: Musta. Kuononselkä on suora.
Huulet: Ohuet ja tiiviit.
Hampaat: Vahvat ja valkoiset. Leikkaava purenta.
Posket: Kuivat, eivät täyteläiset.
Silmät: Keskikokoiset, soikeat ja tummat.
Korvat: Korkealle kiinnittyneet, melko pienet ja ohuet, V:n muotoiset ja eteenpäin
taittuneet. Sivulle taittuneet ruusukorvat sallitaan.
KAULA: Keskipitkä, vahva ja vähitellen lapoja kohti levenevä. Ei löysää kaulanalusnahkaa.
RUNKO
Säkä: Korkea.
Selkä: Lyhyt ja kiinteä.
Lanne: Hieman kaareva.
Lantio: Vahva.
Rintakehä: Syvä, mutta eturinta ei ole liian leveä. Kylkiluut ovat kaarevat.
Alalinja ja vatsa: Vatsa selvästi ylös vetäytynyt.
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HÄNTÄ: Melko ohut, alkuperämaassa typistetty (Huom. Suomessa typistyskielto).
Luonnollinen häntä kaartuu hieman ja kapenee kärkeä kohti, koiran liikkuessa
häntä kohoaa melko ylös.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Hieman viistot.
Kyynärvarret: Suorat, eivät liian raskasluiset.
Etukäpälät: Tiiviit. Päkiät ovat kimmoisat, kynnet kovat ja mieluiten väriltään
tummat.
TAKARAAJAT:
Reidet: Pitkät.
Polvet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Välijalat: Pystysuorat.
Takakäpälät: Tiiviit. Päkiät ovat kimmoisat, kynnet kovat ja mieluiten väriltään
tummat.
LIIKKEET: Kevyet ja ketterät.
KARVAPEITE
Karva: Lyhyttä, sileää, tiheää ja kiiltävää.
Väri: Rungossa pohjaväri on valkoinen, jossa mustia ja/tai punaruskeita merkkejä.
Pää aina kolmivärinen (musta punaruskein merkein, hieman valkoista).
KOKO
Säkäkorkeus: Urokset ja nartut: noin 30 – 33 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• pitkä karva
• voimakas ylä- tai alapurenta
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

