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Koirien arvostelemiseen ei riitä pelkästään koiran rakenteen tunteminen ja käsitys rotumääritelmän 
sisällöstä, vaan on tunnettava myös rodun alkuperäinen tehtävä. Apinapinseri luotiin Saksassa, jossa 
sen tiedetään olleen pieni pihavahti, joka kovaäänisesti ilmoitti havaitessaan vieraita kulkijoita ja oli 
nopea reagoimaan kaiken epätavalliseen. Näiden pienten koirien odotettiin ottavan pihan rotat ja hiiret 
hengiltä, tehtävä joka vaatii tarkkaavaisuutta, uteliaisuutta ja nopeita refleksejä. Rotantappajan täytyy 
pystyä kääntymään, pyörähtämään ja heittäytymään saaliinsa päälle pienessä tilassa. Sen pitää olla 
myös valpas ja rohkea ja kyvykäs reagoimaan nopeasti. 

Ruotsin Kennelliiton ja Ruotsin Snautseri-pinserikerhon ja tekijöiden, Nenne Runstenin ja Cindy Pet-
terssonin, suosiollisella luvalla julkaisemme ohessa muutamia tärkeitä näkökohtia tutkittaessa apina-
pinserin rotumääritelmää – Ruotsin Apinapinserikerhon kommentit ovat lihavoituna. 

Koonnut Nenne Runsten 
Piirrokset Cindy Pettersson
Suomenkielinen käännös Marianne Holm
Ulkoasu Jetta Tschokkinen
Valokuvat Jetta Tschokkinen (kansi), Paula Heikkinen-Lehkonen
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YLEISVAIKUTELMA: Karkeakarvainen, pieni ja tii-
vis koira, jolla on apinamainen ilme.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• rungon pituuden ja korkeuden suhteen tulee an-
taa rakenteesta mahdollisimman neliömäinen vai-
kutelma.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Peloton, valpas, 
itsepäinen ja uskollinen, toisinaan tulisen kiihkeä. 
Yleisesti ottaen miellyttävä perhekoira.

Ilme korostaa apinamaista asennetta. Silmät 
säihkyvät karvaisesta naamasta. Liikkeille 
tunnusomaista on kohtuullinen työntö, mel-
ko lyhyt mutta tarmokas askel ja korkeahko 
etuaskel, jossa raaja nousee suorana eteen, ei 
hackney.

Luonteeltaan apinapinseri on iloinen ja ystä-
vällinen. Se voi aluksi olla varautunut vierasta 
kohtaan, muttei koskaan saa vaikuttaa pelok-
kaalta saati hyökkäävältä. Apinapinseri esite-
tään mieluimmin löysällä taluttimella ja sen tu-
lee osata asettua seisomaan sievästi esittäjän 
sitä asettelematta. 

Apinapinserin rotumääritelmä
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PÄÄ
KALLO-OSA:
Kallo: Pikemminkin pyöreä kuin pitkänomainen, ko-
konaisuutena ei liian raskas, voimakkaasti holvau-
tunut; otsa on korostunut.
Otsapenger: Selvästi korostunut.
KUONO-OSA:
Kirsu: Pyöreä, täyteläinen ja musta. Sieraimet hy-
vin avoimet.
Kuono-osa: Kuononselkä on suora (ei kovera) ja ly-
hyt.
Silmät: Tummat ja mieluiten pyöreät, silmänvalku-
aista ei ole näkyvissä. Tiiviit silmäluomet ovat mus-
tapigmenttiset ja karkean karvakehyksen ympäröi-
mät.
Korvat: Ylös kiinnittyneet, yhdenmukaisesti eteen-
päin taittuneet ja V:n muotoiset, korvan sisäreuna 
on päänmyötäinen tai pystyt korvat,
jotka ovat pienet, yhdenmukaiset ja mahdollisim-
man pystyasentoiset.

Pää ja ilme ovat ratkaisevia pyrittäessä apina-
pinserin apinamaiseen ulkonäköön.Koska suu-
ri karvamäärä aiheuttaa sen, että pää kaikista 
suunnista tarkasteltuna vaikuttaa pyöreältä, 
täytyy kallo tutkia käsin. Kallon tulee olla ke-
vyesti kaartunut ja yhtä pitkä kuin se on leveä. 
Kuonon tulee olla lyhyt ja suora, ei sisäänpai-
nunut eikä ylöskääntyvä, kun taas alaleuan on 
oltava selkeä ja ylöskääntyvä. 

Kirsu ja huulet ovat mustat. Aavistuksen 
eteentyöntyvä alahuuli myötävaikuttaa api-
nan ilmeeseen. Korkealle kiinnittyneet kor-
vat, silmien sijainti ja kuononpituus ovat rat-
kaisevassa asemassa oikean ilmeen suhteen. 
Etäisyyden silmien sisänurkasta kirsuun tulisi 
muodostaa tasareunainen kolmio. Keskimmäi-
sellä kolmesta apinapinseristä ylhäällä vasem-
malla on erinomainen pää ja ilme sekä oikea 
kirsu. 

Tärkeät erot apinapinserin ja griffonin kuo-
no-osassa käyvät ilmi vasemmalla olevista 
piirroksista. Etäisyys silmien välillä on myös 
merkittävästi suurempi griffonilla kuin apina-
pinserillä.

Liian lyhyt kuono

Oikean pituinen kuono

Liian pitkä kuono

Griffoni

Apinapinseri



Apinapinserin rotumääritelmän tulkintaohje | 5

PURENTA: Täysi purenta, puhtaan valkoiset ham-
paat. Alaleuka työntyy yläleuan eteen hieman 
ylöskaartuen. Etuhampaiden tulee olla mahdolli-
simman säännöllisesti asettuneet. Kulmahampaat 
ja etuhampaat eivät saa näkyä suun ollessa suljet-
tuna eikä myöskään kielen tule näkyä. 

Apinapinserin apinamaista ilmettä korostaa 
esiintyöntyvä alaleuka, mutta turhan voimakas 
alapurenta voi aiheuttaa sen, että hampaat ja 
kieli näkyvät, mikä on vakava virhe. Hieman 
vinoja purentoja esiintyy myös, mutta niitä 
tulisi mieluiten välttää. Jotta saavutettaisiin 
esiintyöntyvä, hyvin ylöskaartuva leuka, toivo-
taan leveää alaleukaa, jossa on tilaa kuudelle 
etuhampaalle asettua tasaiseen riviin kahden 
kulmahampaan väliin. Toive, joka harvoin to-
teutuu, mutta jota tulisi aina tavoitella.

KAULA: Kaulan tulee olla suora, lyhyt ja vahva. Voi-
makkaasti kiinnittynyt.

RUNKO: Rungon tulee olla voimakas, neliömäinen 
ja tiivis. Ylälinjan tulee laskeutua vain aavistuksen 
lähes suorassa linjassa säästä taaksepäin. Säkä on 
ylälinjan korkein kohta. Lanneosa on lyhyt ja tiivis. 
Lantio lyhyt, kevyesti pyöristynyt ja liittyy sulavasti 
hännän kiinnityskohtaan. Rintakehän tulee olla vain 
kevyesti pyöristynyt sivuista, melko leveä ja yltää 
kyynäpäihin. Vatsaviiva on loivasti kohoava. Häntä 
on typistämätön ja muodoltaan mieluiten sapeli tai 
sirppi.

Rintakehän tulee olla syvä, mutta ulottuu har-
voin kyynärpään alapuolelle. Liian syvä ja al-
haalta leveä rintakehä vaikuttaa huonontavasti 
etuliikkeisiin ja voi antaa vaikutelman matala-
raajaisuudesta, mutta eturinnan on oltava hy-
vinkehittynyt. 

Vain kevyesti ylösvetäytynyt vatsalinja ko-
rostaa tiivistä kokonaiskuvaa. 

Koiran seistessä hännän ei ole välttämätöntä 
olla pystyssä. Oikeaa hännänkiinnitystä ja koi-
ran tapaa pitää häntäänsä katsotaan liikkees-
sä. Täysin suora tai litteänä selän päällä mäkaa-
va häntä eivät ole toivottuja. 

Apinapinseri kehittyy hitaasti fyysiseen kyp-
syyteensä. Nuoret koirat voivat siksi vaikuttaa 
kevyiltä, pitkiltä ja honteloilta.
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ETUOSA: Eturaajojen tulee olla vahvat, suorat ja 
yhdensuuntaiset eivätkä ne saa olla ahdasasen-
toiset. Lavan tulee olla lihaksekas. Lapa on pitkä, 
viisto ( n. 45° ) ja kuten olkavarsi ja  kyynärpää, tii-
viisti rungonmyötäinen.Kyynävarsi on vahva ja suo-
ra kaikista suunnista tarkasteltuna. Välikämmen on 
edestä katsottuna suora, sivulta kevyesti viisto. Kä-
pälät ovat lyhyet ja pyöreät, tiiviit kaartuvin varpain 
(kissankäpälät). 

Ainut seikka, joka rotumääritelmässä viittaa sii-
hen, että etuosan kuten takaosankin tulee olla 
kohtuullisesti kulmautunut, on se, että kaula 
on suora, lyhyt ja voimakas. Lyhyt kaula koh-
tuullisen viiston lavan kanssa luo kohtuullisesti 
kulmautuneen etuosan, joka on tasapainossa 
kohtuullisesti kulmautuneen takaosan kanssa. 
Tämä rakenne antaa apinapinserille korkean, 
suoran etuaskeleen ja mahdollistaa sen, että se 
kykenee nopeisiin käännöksiin, pyörähdyksiin 
ja saaliin kimppuun heittäytymiseen. Luuston 
tulee myös olla kohtuullinen. Luiden tulee olla 
vahvat mutta ei liian raskaat.

TAKAOSA: Takajalkojen tulee olla sivultakatsottuna 
viistot ja kohtuullisesti kulmautuneet. takaakatsot-
tuna niiden tulee olla asennoltaan yhdensuuntai-
set. Reisien tulee olla lihaksikkaat ja leveät, polvet 
eivät saa olla sisään- tai uloskääntyneet. Säären 
tulee olla pitkä ja vahva, kintereen kohtuullisesti 
kulmautunut. Välijalka on kohtisuora ja takakäpälät 
ovat hivenen etukäpäliä pidemmät.

Englantilaisessa rotumääritelmässä sanotaan, 
että "takajalkojen tulee olla hyvin asettuneet 
rungon alle ilman liioiteltuja kulmauksia". Toi-

votaan siis, että takajalat mahtuisivat apina-
pinserin neliömäisiin raameihin. Tuomarin, joka 
pöydällä yrittää vetää apinapinserin takajalkoja 
taaksepäin, katsotaan osoittavan tietämättö-
myyttään rotumääritelmästä.

LIIKKEET: Liikkeiden tulee olla rennot, sujuvat ja 
sipsuttavat, kohtuullisen takatyönnön kera. Tarkas-
teltuna edestä ja takaa tulee niiden olla suorat ja 
yhdensuuntaiset.

Takaraajat ovat usein melko ahtaasti asettu-
neet. Määritelmä edellyttää kuitenkin, että ne 
ovat vain yhdensuuntaiset. 

Etuaskeleet ovat melko korkeat, mutta eivät 
missään tapauksessa hackney.

Kokonaisuudessaan liikkeet ovat vakaat ja 
rytmikkäät, ehkä ennemminkin tepastelevat 
kuin sipsuttavat.

Tässä voi olla paikallaan siteerata , mitä sano-
taan liikkeistä ulkomuototuomarien säännöis-
sä ja ohjeissa: "Tulee osin kiinnittää huomiota 
liikkeiden yleiseen terveyteen ja osin – eikä vä-
hiten tärkeimpänä – rodunomaisuuteen. Ei ole 
tavatonta, että koirat, joilla on yleisesti  katsot-
tuna ihastuttavat liikkeet, nousevat korkealle-
kin huolimatta siitä, että rodun rotumääritelmä 
edellyttää aivan toisenlaista liikemallia. Rotu-
tyypillisiä liikkeitä tulee hakea ja ne eivät siis 
ole läheskään aina maatavoittavat liikkeet voi-
makkaan takapotkun kera." 

Apinapinserin tyypillistä liikekaaviota voi ar-
vioida parhaiten tutkimalla koiran sivuliikettä. 
Tämä on usein vaikea tehtävä tuomarille. Joka 
tapauksessa liikkeessä apinapinserin tulee aina 
tuoda julki tuomarille: " Täältä tulen minä!"
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TURKKI JA VÄRI: Runkoturkin tulee olla kova ja 
tiivis. Päätä koristavat rodulle tyypilliset karkeat ja 
rehottavat kulmakarvat. Poskissa ja leuassa tulee 
olla vaikuttava parta. Jopa päässä tulee karvan olla 
mahdollisimman kovaa ja karkeaa ja sojottavaa, 
mikä kouriintuntuvasti auttaa antamaan rodulle 
sen apinamaisen rodulle tyypillisen kokonaisvai-
kutelman. Värin tulee olla puhtaan musta mustan 
alusvillan kera.

Karkea turkki on merkillepantavaa rodussa. 
Päässä, raajojen sisäpuolella ja vatsassa laatu 
on pehmeämpi. Normaalisti apinapinseri trim-
mataan hillitysti.  Näyttelyynkunnostaminen 
vaihtelee eikä sillä ole suurtakaan merkitystä, 
kunhan koira on hyvin hoidettu ja vaikutta-
va parta poskissa ja leuassa ovat oikeanlaiset 
kokonaiskuvan saamiseksi. Aivan kuten muut-
kin trimmattavat rodut, ei apinapinserikään 
ole aina parhaassa turkissaan. Musta väri voi 
häivähtää ruskeaan ja harmaaseen ja siinä voi 
olla valkoisia pistokarvoja. Vanhemmat koirat 
harmaantuvat usein parrastaan. Tämä oli aiem-
min, ja on Englannissa edelleen, sallittua. Yleis-
vaikutelman on kuitenkin oltava musta koira.

USA:ssa ovat myös muut värit kuin mus-
ta sallittuja ja myös muualla syntyy ajoittain 
muun värisiä pentuja. Ne rekisteröidään värin 
mukaisesti, mutta niitä ei saa esittää  toistai-
seksi virallisissa  näyttelyissä. 

KOKO JA PAINO: Urokset ja nartut: säkäkorkeus 
25-30 cm, paino 4-6 kg
Koko vaihtelee. Rotumääritelmän tekstiä täytyy 
noudattaa, mutta ilme, asenne ja oikeat mittasuh-
teet ovat tärkeimpiä.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista koh-
dista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vaka-
vuuteen. Hylkääviä virheitä ovat puutteellinen rotu-
tyyppi, räikeät virheet yksittäisissä kohdin, kuten 
rakenteessa ja virheet turkinlaadussa ja värissä, 
purentaviat kuten saksipurenta ja ristipurenta sekä 
säkäkorkeus, joka poikkeaa enemmän kuin 2cm 
rotumääritelmän antamista rajoista. 

Kuinka virheet tulee arvostella, siinä viittaam-
me täydelliseen rotumääritelmätekstiin.


