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Suomen KennelliittoFinska Kennelklubben ry

CAIRNTERRIERI
(CAIRN TERRIER)
Alkuperämaa: Britannia

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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CAIRNTERRIERI
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
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Terrieri
Ryhmä 3 terrierit
alaryhmä 2 matalaraajaiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita

YLEISVAIKUTELMA: Ketterä, valpas, sievistelemättömältä ja luonnolliselta
vaikuttava. Nojaa seistessä eturaajoihinsa. Raajat voimakkaat. Rintakehä syvä.
Liikkeet hyvin vapaat. Karvapeite säänkestävä.
OMINAISPIIRTEET: Toimeliaalta, rohkealta ja kestävältä vaikuttava.
LUONNE: Peloton ja iloinen. Itsevarma, mutta ei riidanhaluinen.
PÄÄ: Pieni, mutta sopusuhtainen runkoon nähden. Runsaskarvainen. Kallo leveä.
Otsapenger selvä ja silmien välissä selvästi tunnettava vako. Kuono voimakas.
Leuat vahvat, mutta eivät liian pitkät eivätkä raskaat. Kirsu musta.
SILMÄT: Etäällä toisistaan, keskikokoiset, tumman pähkinänväriset, hieman
painuneina tuuheiden kulmakarvojen varjossa.
KORVAT: Pienet, teräväkärkiset, iloisesti pystyt; eivät liian lähekkäin eivätkä
liian runsaan karvan peittämät.
PURENTA: Hampaat suuret. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, ts.
alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa. Hampaat suorassa kulmassa luihin nähden.
KAULA: Kauniisti runkoon liittyvä, ei lyhyt.
RUNKO: Selkä suora, keskipituinen. Kylkiluut hyvin kaarevat, rintakehä syvä.
Lanne vahva ja taipuisa.
HÄNTÄ: Lyhyt, kuitenkin sopusuhtainen kokonaisuuteen nähden. Runsaskarvainen, ei kuitenkaan huiskumainen. Iloisesti pystyssä. Ei liian korkealle tai matalalle
kiinnittynyt. Hännänkärki ei saa kääntyä alas selkää kohden.
ETURAAJAT: Lavat viistot. Raajat keskipituiset, karkeakarvaiset. Luusto vahva,
mutta ei liian raskas. Kyynärpäät eivät ulkonevat.
TAKARAAJAT: Reidet hyvin vahvat ja lihaksikkaat, polvikulmat hyvät, mutteivät liialliset. Kinner matala, kinnervarret takaa katsoen yhdensuuntaiset.
KÄPÄLÄT: Etukäpälät takakäpäliä suuremmat ja voivat kääntyä hieman ulospäin.
Päkiät paksut ja vahvat. Litteät, kapeat tai hajavarpaiset käpälät sekä pitkät kynnet
virheitä.
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LIIKKEET: Askel vapaa ja sulava. Eturaajat ojentuvat pitkälle eteen. Takaraajoissa voimakas työntö. Kintereet eivät liian lähellä eivätkä liian kaukana toisistaan.
KARVAPEITE: Hyvin tärkeä. Säänkestävä, kaksikerroksinen. Peitinkarva runsas
ja karkea, ei jäykkä, vähäinen laineikkuus sallitaan. Aluskarva lyhyt, pehmeä ja
tiivis. Avoin turkki virheellinen.
VÄRI: Kerman- tai vehnänvärinen, punainen, harmaa tai melkein musta. Juovikkuus kaikissa edellä mainituissa väreissä hyväksytään. Tumma väri korvissa ja
kuonossa hyvin tyypillistä. Täysin musta, valkoinen tai musta ruskein merkein
virheellisiä.
KOKO: Säkäkorkeus noin 28 - 31 cm, mutta suhteessa painoon. Ihannepaino
6 - 7,5 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus ja liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

