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Aiotko hankkia
tiibetinspanielin?

T

iibetinspanielit ry:n pentuneuvonta välittää
rekisteröityjä, jalostusohjesäännön mukaisten,
silmä- ja polvitarkastettujen vanhempien pentuja.
Pentuvälityksen ja -neuvonnan ajan tasalla olevat
yhteystiedot löytyvät Tiibetinspanielit ry:n kotisivuilta osoitteesta www.tiibetinspanielit.fi. Voit
myös ottaa yhteyttä pentuneuvontaan sähköpostitse:

pentuneuvonta@tiibetinspanielit.fi

Liity
rotujärjestöön!

T

iibetinspanielit on ollut oma itsenäinen
rotujärjestönsä vuodesta 1993 alkaen. Se
on jokaisen tipsunomistajan ”etujärjestö”.
Ajankohtaista ja kiinnostavaa tietoa omasta
rodusta yhdistyksen jäsenille välittää Tiibetinspanieli-lehti.
Kun haluat liittyä Tiibetinspanielit ry:n
jäseneksi, ota yhteyttä yhdistyksen jäsensihteeriin. Jäsensihteerin yhteystiedot löytyvät
Tiibetinspanielit ry:n kotisivuilta osoitteesta
www.tiibetinspanielit.fi. Voit myös liittyä jäseneksi sähköpostitse:

TIIBETINSPANIELI
Mystisen idän
pikku leijona

jasensihteeri@tiibetinspanielit.fi

Kultaisia ohjeita
pennunostajalle

H

anki pentu luotettavalta ja rotuun perehtyneeltä kasvattajalta. Älä milloinkaan osta pentua näkemättä pennun emoa
ja kasvatuskotia.
Rekisterikirja on tiibetinspanielin henkilöllisyystodistus. Jos pentua ei ole rekisteröity,
on syytä selvittää, miksi näin ei ole tehty. Älä
osta rekisteröimätöntä pentua.
Älä luota suullisiin sopimuksiin. Tee kauppa ainoastaan Suomen Kennelliiton vahvistamalla sopimuslomakkeella. Kasvattajan on
annettava pennun mukaan myös riittävät kirjalliset hoito- ja ruokintaohjeet.
Tutustu rotumääritelmään ja siinä mainittuihin virheisiin.

Tiibetinspanielit ry

www.tiibetinspanielit.fi

Tiibetinspanielin rotumääritelmä
FCI:n ryhmä 9, alaryhmä 5. Käännös SKL-FKK:n hyväksymä 12.10.1993. Alkuperämaa Tiibet, vastuumaa
Iso-Britannia

Maailman katolta
suomalaisten sydämiin

T

iibetinspanieli on vanha rotu, sillä Tiibetissä oletetaan olleen tiibetinspanielin tyyppisiä koiria jo
vuodesta 200 eKr. Tyypillisiä tiibetinspanieleita voi
nähdä muun muassa 1700-luvun maalauksissa.
Tiibetinspanieleita kasvatettiin luostareissa ja ylhäisön kodeissa. Nämä pientä leijonaa muistuttavat koirat edustivat buddhalaisuuden mystisiä leijonia, ja
niitä pidettiin onnea tuottavina arvokkaina lahjoina mitä pienempi koira, sitä arvokkaampi se oli.
Pienillä koirilla oli oma tärkeä osansa luostareiden
uskonnollisessa elämässä. Yhden tarinan mukaan niiden tehtävänä oli rukousmyllyn pyörittäminen.
Valpasta rotua käytettiin myös vahtikoirana: tiibetinspanielit pitivät silmällä ympäristöään luostarin
muureilla ja välittivät haukunnallaan munkeille tiedon
siitä, että jotakin epäilyttävää oli tullut näköpiiriin.
Valppaus ja uteliaisuus ovat yhä tiibetinspanielille
ominaisia piirteitä. Ne hakeutuvat mielellään korkeille paikoille tai ikkunan ääreen seuraamaan ympäristön tapahtumia.
Ensimmäiset tiibetinspanielit tuotiin Suomeen Englannista vuonna 1964. Tätä nykyä Suomen tiibetinspanielikanta on maailman suurin. Vuosittain rekisteröidään
noin 500 uutta tiibetinspanielin pentua.

YLEISVAIKUTELMA: Pieni, toimelias ja valpas. Sopusuhtainen, runko säkäkorkeutta hieman pidempi.
OMINAISPIIRTEET: Iloinen ja itsevarma, erittäin älykäs, pidättyväinen vieraita kohtaan.
LUONNE: Valpas, uskollinen, mutta itsenäinen.
PÄÄ: Pieni suhteessa runkoon, ylväästi kannettu. Uroksilla urosmainen, mutta ei karkea. Kallo-osa hieman
holvautunut, kohtuullisen leveä ja pitkä. Otsapenger
loiva, mutta selvästi havaittavissa. Kuono keskipitkä,
tylppä ja täyteläinen, poimuton. Leuka riittävän syvä ja
leveä. Kirsu mieluiten musta.
SILMÄT: Tummanruskeat, soikeat, kirkkaat ja ilmeikkäät. Keskikokoiset. Melko kaukana toisistaan, mutta
eteenpäin katsovat, silmäluomet mustat.
KORVAT: Keskikokoiset, riippuvat, täysikasvuisella
runsashapsuiset. Melko korkealle kiinnittyneet. On toivottavaa, että korvat kohoavat hieman kallosta, mutta
ne eivät saa olla kevyet. Suuret, raskaat, matalalle kiinnittyneet korvat epätyypilliset.
PURENTA: Lievä alapurenta. Hampaat tasaisessa rivissä ja alaleuka kulmahampaiden välistä leveä. Täysi
hampaisto toivottava. Suun ollessa kiinni hampaat ja
kieli eivät saa näkyä.
KAULA: Kohtalaisen lyhyt, vahva, kauniisti runkoon
liittyvä. Kaulassa pitemmistä karvoista muodostuva
kaulus, joka on uroksilla komeampi kuin nartuilla.
ETURAAJAT: Luusto keskivahva. Eturaajat hieman
kaarevat, mutta lavat tiiviit ja viistot.
RUNKO: Rungon pituus säästä hännäntyveen hieman
säkäkorkeutta suurempi. Kylkiluut kaarevat, selkä suora.
TAKARAAJAT: Hyvärakenteiset ja vahvat. Matalat kintereet. Takaraajat takaa katsottuna suorat. Kohtuullinen
polvikulma.

KÄPÄLÄT: Jäniksenkäpälät. Pienet ja tiiviit. Karvat varpaiden välissä usein käpäliä pitemmät. Pyöreät kissankäpälät eivät ole toivottavat.
HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, runsashapsuinen, liikkeessä iloisesti selän päälle kiertyvä. Koiran seistessä laskevasta hännästä ei tule rankaista.
LIIKKEET: Nopeat, suorat ja varmat.
KARVAPEITE: Peitinkarva laadultaan silkkinen, lyhyttä
pään ja raajojen etuosassa, rungossa kohtalaisen pitkää, melko rungonmyötäistä. Pohjavilla hienoa ja tiheää.
Korvat ja eturaajojen takaosat kaunishapsuiset, häntä ja
pakarat tuuhea- ja pitempikarvaiset. Ei liian runsaskarvainen, nartuilla yleensä vähemmän karvaa ja kaulusta
kuin uroksilla.
VÄRI: Kaikki värit ja väriyhdistelmät sallittuja.
PAINO JA KOKO: Ihannepaino 4,1-6,8 kg. Säkäkorkeus
noin 25 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista luetaan
virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen. Vihaisuus ja
sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.

