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(COLLIE, SMOOTH) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia  
 
KÄYTTÖTARKOITUS :  Paimenkoira. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsin-

paimenkoirat)  
Alaryhmä 1 lammaskoirat  
Käyttökoetulosta ei vaadita. 

 
YLEISVAIKUTELMA:  Älykäs, valpas ja toiminnanhaluinen. Erittäin hyvän 
rakenteensa ansiosta olemukseltaan ryhdikäs, tasapainoinen ja käyttötarkoitukseen-
sa soveltuva. Rakenne ilmentää vahvuutta ja toiminnallisuutta, mutta koira ei saa 
olla kömpelö eikä millään lailla karkea. Ilme on äärimmäisen tärkeä. Se muodostuu  
kallon ja kuonon suhteista sekä niiden täydellisestä tasapainosta, silmien koosta, 
muodosta, väristä ja sijainnista sekä korvien oikeasta sijainnista ja asennosta. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Sivulta katsottuna kallon ja kuonon ylälinjat 
ovat yhdensuuntaiset ja samanpituiset ja niitä erottaa niukka, mutta silti silminnäh-
tävä otsapenger. Runko hieman korkeuttaan pitempi. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Iloinen ja ystävällinen, ei koskaan hermos-
tunut eikä vihainen. 
PÄÄ:  Pään yksityiskohdat ovat erittäin tärkeät. Pään tulee olla suhteessa koiran 
kokoon. Edestä tai sivulta katsottuna pää muistuttaa tylppää, puhdaslinjaista kiilaa, 
jonka ääriviivat ovat sileät. Silmien sisänurkkien välin keskipiste on pään keski-
kohta pituussuunnassa. 

 

Ryhmä: 1 
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Kallo: Litteä, kapenee tasaisesti ja sulavasti korvista kohti kirsua. Kallon syvyys 
mitattuna kulmakaarista leuan alaosaan ei saa olla liian suuri. 
Otsapenger: Niukka, mutta havaittavissa. Silmien sisänurkkien välin keskipiste on 
otsapenkereen oikea sijaintipaikka. 
Kirsu: Väriltään aina musta. 
Kuono:  Sulavalinjaisen ja täyteläisen kuonon kärki on tylppä, ei koskaan kulmi-
kas. Kuono ei saa olla suippo. 
Leuat / hampaat / purenta: Hampaat isot. Vahvat leuat. Säännöllinen ja täydellinen 
leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampai-
den takapintaa. Hampaat ovat kohtisuorassa leukaluihin nähden. Alaleuka on voi-
makas ja suoralinjainen. 
Posket:  Poskiluut eivät ole ulkonevat.  
Silmät: Hyvin tärkeä yksityiskohta, joka antaa koiralle viehättävän ilmeen. Keski-
kokoiset (eivät koskaan hyvin pienet), hieman vinoasentoiset, mantelinmuotoiset ja 
tummanruskeat paitsi sinimarmorin värisillä koirilla, joilla silmät ovat usein siniset 
tai sinitäpläiset (osittain tai kokonaan, toinen tai molemmat). Ilme on erittäin äly-
käs, koiran kuulostellessa katse on valpas ja tarkkaavainen. 
Korvat: Kohtuullisen kokoiset ja tyvestään leveämmät. Korvat eivät ole liian lähel-
lä eivätkä liian kaukana toisistaan. Levossa korvat ovat taaksepäin taittuneet, mutta 
koiran ollessa tarkkaavainen ne ovat eteenpäin suuntautuneet ja puolipystyt, ts. 
noin kaksi kolmasosaa korvasta on pysty, yksi kolmasosa luonnostaan eteen- ja 
alaspäin taittunut. 
KAULA:  Lihaksikas, voimakas, melko pitkä ja kauniisti kaartuva. 
RUNKO:   
Selkä: Vaakasuora ja kiinteä. 
Lanne: Hieman kaartuva. 
Rintakehä: Kylkiluut kaareutuneet, rinta syvä ja lapojen takaa melko leveä. 
HÄNTÄ:  Pitkä; ulottuu vähintään kintereisiin. Koiran ollessa rauhallinen häntä on 
alhaalla hännänpää hieman ylöspäin kaartuneena. Innostuneen koiran häntä voi 
kohota, muttei koskaan selkälinjan yläpuolelle. 
RAAJAT 
ETURAAJAT: Eturaajat ovat suorat ja lihaksikkaat; luut ovat keskivahvat. 
Lavat: Viistot ja hyvin kulmautuneet. 
Kyynärpäät: Eivät ulko- eivätkä sisäkierteiset. 
Kyynärvarret: Melko lihaksikkaat. 
Välikämmenet: Joustavat, mutta eivät taipuneet. 
Etukäpälät: Soikeat, päkiät täyteläiset. Varpaat kaarevat ja tiiviisti yhdessä. 
TAKARAAJAT: 
Reidet ja sääret: Lihaksikkaat. Takaraajat alaosastaan sileät ja jänteikkäät. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Välijalat: Matalat ja voimakkaat. 
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Takakäpälät: Soikeat; päkiät täyteläiset. Varpaat hieman vähemmän kaarevat kuin 
etukäpälissä ja tiiviisti yhdessä. 
LIIKKEET:  Liikkeet ovat rodun tärkeä erityispiirre. Hyvin liikkuvan koiran kyy-
närpäät eivät koskaan ole ulkokierteiset vaikka liikkeessä etukäpälät ovat suhteelli-
sen lähellä toisiaan. Kehräävät ja rullaavat liikkeet sekä ristiinastunta ovat  
vakavia virheitä. Takaa katsoen välijalat ovat yhdensuuntaiset, mutta eivät liian 
lähellä toisiaan. Takaraajat ovat voimakkaat ja niiden työntö on hyvä. Sivulta kat-
sottuna liikkeet ovat sulavat. Askeleen tulee olla verrattain pitkä, kevyt ja vaivaton. 
KARVAPEITE  
KARVA: Lyhyt, sileä; peitinkarva karheahko, pohjavilla erittäin tiheä. Karvaa ei 
trimmata eikä leikata. 
VÄRI: Kolme hyväksyttyä väriä: soopeli-valkoinen, kolmivärinen (tricolour) ja 
sinimarmori (blue merle). 
Soopeli: Mikä tahansa sävy vaalean kullanväristä tumman mahonginväriseen tai 
hiilikkosoopeli. Vaalea oljen- tai kermanväri on vakava virhe. 
Kolmivärinen: Pääväri musta, syvän punaruskeat merkit raajoissa ja päässä. Ruos-
teenruskea sävy peitinkarvassa on vakava virhe. 
Sinimarmori: Pääväri puhtaan hopeansininen, joka on marmoroitunut mustalla 
värillä. Syvät punaruskeat merkit ovat toivottuja, mutta niiden puuttuminen ei ole 
virhe. Suuret mustat merkit, tummanharmaa väri tai ruosteenruskea sävy peitinkar-
vassa tai pohjavillassa ovat vakavia virheitä. 
Valkoiset merkit: Kaikkiin yllämainittuihin väreihin voi liittyä rodulle tyypilliset 
valkoiset merkit, joiden määrä voi vaihdella. Seuraavat merkit ovat toivottavia: 
täysi tai osittainen valkea kaulus, valkea rinta, raajat ja käpälät, valkea hännänpää. 
Kuonossa, kallossa tai molemmissa voi olla valkea piirto. 
KOKO JA PAINO:  
Säkäkorkeus:    Urokset: 56 - 61 cm  Nartut: 51 - 56 cm. 
Paino:  Urokset: 20,5-29,5 kg  Nartut: 18 -25 kg 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin 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. 



 


