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Rotumääritelmä

AUSTRALIANKELPIE
(AUSTRALIAN KELPIE)
Australialainen rotu
YLEISVAIKUTELMA: Notkea, toimelias, hyvärakenteinen, hyväkuntoinen ja lihaksikas koira, jolla
on joustavat raajat. Kykenee työskentelemään väsymättä. Ei millään lailla hento.
LUONNE: Hyvin tarkkaavainen, innokas ja erittäin älykäs; lauhkea, sopeutuvainen, väsymättömän
tarmokas, uskollinen ja työteliäs. Luontainen taipumus lampaiden paimennukseen sekä maastossa että
kotipiirissä. Kaikki muut kuin käyttökoiramaiset piirteet epätyypillisiä.
PÄÄ: Pää suhteessa koiran kokoon. Kallo hieman pyöristyvä, leveä korvien välistä. Otsan profiili
suora, selvä otsapenger. Posket eivät karkeat eivätkä ulkonevat, vaikkakin otsaa kohti pyöristyvät. Otsa
selväpiirteinen. Kuono mielellään hieman kalloa lyhyempi. Tiiviit huulet. Kirsun väri turkin väriin
sointuva. Pää kokonaisuudessaan hieman kettumainen, ilmettä pehmentävät mantelinmuotoiset silmät.
SILMÄT: Mantelinmuotoiset, keskikokoiset, selväpiirteiset. Ilme älykäs ja innokas. Silmät väriltään
ruskeat, sointuen turkin väriin. Sinisillä koirilla vaaleammat silmät sallitut.
KORVAT: Pystyt, teräväkärkiset, ohuet, mutta tyvestään vahvat; kaukana toisistaan ja ulospäin
suuntautuneet, ulkoreunastaan hieman pyöristyvät, kohtuullisen kokoiset. Korvan sisäpuoli karvainen.
PURENTA: Hampaiden tulisi olla hyväkuntoiset, vahvat ja tasaisin välein sijoittuneet, alaetuhampaat
koskettavat kevyesti yläetuhampaita eli leikkaava purenta.
KAULA: Kohtuullisen pituinen, vahva, hieman kaareutuva, vähitellen lapoihin sulautuva. Ei
kaulanahkaa; reilu kaulus.
ETURAAJAT: Lavat kuivat, lihaksikkaat, viistot, lapaluiden kärjet lähekkäin. Lapa ja olkavarsi hyvin
kulmautuneet. Kyynärpäät eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Eturaajat lihaksikkaat, luusto vahva, mutta
ei kömpelö, raajat edestä katsoen suorat ja yhdensuuntaiset. Sivulta katsoen välikämmen hieman viisto
mahdollistaen liikkeiden joustavuuden ja nopeat käännökset.
RUNKO: Kylkiluut hyvin kaareutuneet ja rintakehä pikemminkin syvä kuin leveä. Tiivis suora
selkälinja, vahvat ja lihaksikkaat lanteet, kupeet syvät. Koiran pituus eturinnasta pakaroihin on
säkäkorkeutta pitempi suhteessa 10:9.
TAKARAAJAT: Takaosa leveä ja voimakas, lantio melko pitkä ja viettävä, polvet hyvin
kulmautuneet, kinner melko matala. Takaa katsottuina takaraajat ovat kintereestä käpäliin suorat ja
yhdensuuntaiset, eivät ahtaat eivätkä liian leveäasentoiset.
KÄPÄLÄT: Pyöreät, vahvat, syvät päkiät. Varpaat tiiviit ja hyvin kaareutuneet. Kynnet vahvat ja
lyhyet.

HÄNTÄ: Levossa hyvin loivalla kaarella riippuva. Koiran innostuessa häntä voi kohota, muttei
koskaan hännäntyven kautta vedettyä pystysuoraa linjaa edemmäksi. Selvästi harjamainen karva. Häntä
on kiinnittynyt viiston lantion jatkoksi ja ulottuu kutakuinkin kintereeseen.
LIIKKEET: Suurilla aukeilla työskentelevältä lammaskoiralta vaaditaan lähes rajatonta kestävyyttä,
siksi kelpien on oltava terveesti rakentunut ja terveesti liikkuva. Taipumus pihtikinttuisuuteen,
länkisäärisyyteen, jäykkyyteen, löysiin kyynärpäihin tai rajoittuneisiin, kehrääviin tai ristiinastuviin
liikkeisiin on vakava virhe. Liikkeiden tulee olla vapaat ja väsymättömät ja koiran tulee kyetä
vauhdissa nopeisiin käännöksiin. Nopeassa ravissa taipumus yksijälkisyyteen, mutta levossa koira
seisoo tasapainoisesti.
KARVAPEITE: Kaksinkertainen karvapeite, pohjavilla lyhyt ja tiheä. Peitinkarva on tiivis, jokainen
karva on kova, suora ja ihonmyötäinen tehden karvapeitteestä sateenkestävän. Rungon alla raajojen
takaosiin asti karvapeite on pitempää muodostaen reisissä hieman housuja. Päässä (korvien sisäpuolet
mukaanlukien) ja raajojen etupuolella sekä käpälissä karva on lyhyttä. Kaulassa karva on pitempää ja
tiheämpää muodostaen kauluksen. Hännässä selvä harja. Liian pitkä tai liian lyhyt karvapeite on
virheellinen. Rungossa karvan tulee olla n. 2 - 3 cm:n pituista.
VÄRI: Musta, musta ruskein merkein, punainen, punainen keltaisin merkein, fawn, suklaanruskea tai
savunsininen.
KOKO: Uroksen säkäkorkeus 46-51 cm, nartun 43-48 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat rotumääritelmästä suhteutettuna virheen vakavuuteen.
HUOM: Uroksilla tulee olla kaksi silminnähden normaalia kivestä täysin kivespusseihin laskeutuneina.

kuva: Angelica Leiman

Alkusanat
Australiankelpie, eli kotoisammin kelpie, on saanut alkunsa lampaiden ja nautojen paimennukseen
käytettyjen collie-tyyppisten paimenkoirien kulkeuduttua siirtolaisten mukana 1800-luvulla Brittein
saarilta Australiaan.
Australiankelpie on jalostettu työskentelemään vaativissa olosuhteissa. Australian kuivilla alueilla
tarvittiin laajoja laidunmaita, joten eläinlaumojen kasvaessa myös tilakoot kasvoivat eurooppalaisen
mittapuun mukaan valtaviksi. Australiassa lammastila voi olla kooltaan 500 000 hehtaaria ja nautatila
jopa yli kolme miljoonaa hehtaaria. Lammaslaumat voivat olla tuhatpäisiä. Näissä olosuhteissa
tarvittiin itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä, älykkäitä ja kestäviä paimenkoiria. Rotua kehitettäessä
koirien itsenäiseen työskentelyyn ja kestävyyteen onkin kiinnitetty paljon huomiota. Lampaiden lisäksi
kelpietä käytetään apuna myös nautojen, sikojen sekä siipikarjan paimennuksessa.
Hyvien työominaisuuksien ansiosta australiankelpie on edelleen erittäin arvostettu työkoira maatiloilla.
Rodun kotimaassa kelpiestä on olemassa kaksi erillistä linjaa: paimentavat työkoirat (working kelpies)
sekä näyttelylinjaiset (show kelpies) koirat. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei ns. näyttelylinjaisistakin
kelpieistä edelleen löytyisi paimennustaipumuksen omaavia koiria. Australiassa työlinjaisten koirien
rekisteröinnistä on vuodesta 1967 vastannut The Working Kelpie Council (WKC). Rekisteristä löytyy
valtaosa rodun kotimaan koirista. Australian National Kennel Club (ANKC) rekisteröi näyttelylinjaiset
koirat.
Ensimmäiset kelpiet tuotiin Suomeen 1970-luvun alussa. Koirat edustivat työlinjaa, näin ollen ne
kuuluivat paimenkoirarekisteriin (ei SKL:n alainen rekisteri, johon edelleen rekisteröidään työlinjaisia
koiria) ja ne tuotiin lähinnä työkoiriksi maatiloille. Ensimmäinen näyttelylinjainen kelpie (koirat, jotka
kuuluvat Kennelliiton rekisteriin) tuotiin Suomeen Ruotsista vuonna 1984. Hyvin pieni osa koirista on
rekisteröity sekä Kennelliiton rekisteriin että paimenkoirarekisteriin.
Australiankelpie rotuna koostuu hyvin erityyppisistä koirista.

Yleisvaikutelma, ominaispiirteet, käyttäytyminen ja luonne
Australiankelpie on ehdottomasti työkoira. Australiankelpietä katsoessa pitäisi pystyä vastaamaan
myöntävästi kysymykseen; ”Pystyykö tämä koira työskentelemään väsymättömästi paimenkoirana?”
Yleisvaikutelmaltaan se on liioittelematon (ei hento eikä raskas), lihaksikas, hyväkuntoinen koira, jolla
notkea, energinen ja aktiivinen olemus. Sen on rakenteeltaan ravaajatyypin koira, joka liikkuu
reippaassa ravissa pää rungon jatkona. Ei siis ole toivottavaa, että kelpien päätä nostetaan liikkeessä
hihnalla ylöspäin.
Kelpie on ulospäin suuntautunut ja ystävällinen olemukseltaan, ei millään tavoin varautunut, arka,
aggressiivinen eikä hermostunut. Kelpie on aina valpas, usein jopa villi ja innostunut, ei missään
tapauksessa laiska. Kelpie on vilkkaudestaan huolimatta keskittymiskykyinen ja sen ilmeestä tuleekin
saada erittäin älykäs vaikutelma. Kelpien tärkein ominaisuus on sen koulutettavuus. Tätä ei toki pysty
kehässä arvostelemaan, mutta jos kelpie ei pysty keskittymään siihen, mitä siltä vaaditaan, sen
luoteessa on toivomisen varaa. Työkoirana kelpien tulisi aina tehdä mielellään yhteistyötä ohjaajan
kanssa.

Yleisvaikutelmaltaan hyviä uroksia

kuvat: Sofia Olsson

Yleisvaikutelmaltaan hyviä narttuja

kuvat: Sofia Olsson

Pää
Kelpien pää on suhteessa koiran kokoon ja ilme on älykäs ja kettumainen. Kuono on kalloa lyhyempi ja
huulet ovat tiiviit ja hyvin pigmentoituneet. Kallo on pyöreähkö ja se levenee korvien väliin. Posket
eivät ole ulkonevat. Otsan profiili on suora ja otsapenger näkyvä. Kirsun väri sointuu turkin väriin.
Korvat ovat pystyt ja teräväkärkiset. Ne sijaitsevat kaukana toisistaan ja korvien kärjet ovat ulospäin
suuntautuneet. Korvan ulkoreuna on hieman pyöristynyt. Korvat ovat kohtuullisen kokoiset. Korvien
sisäpinta on karvoittunut.
Silmät ovat keskikokoiset ja mantelinmuotoiset. Väriltään silmät ovat erisävyiset ruskeat, riippuen
turkin tummuudesta. Haalistusvärisillä koirilla sallitaan vaaleammat silmät. Karvattomat
silmänympärykset häiritsevät ilmettä.
Kelpiellä tulee olla leikkaava purenta ja hyväkuntoiset hampaat. Saksipurenta, ylä- tai alapurenta on
virhe. Kelpiellä tulee olla koko hampaisto, mutta onnettomuuden seurauksena poistetusta hampaasta ei
tulisi rangaista.
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Narttuja

kuvat: Sofia Olsson

Kaula
Kaula on pitkähkö, voimakas ja hieman kaareutuva. Kaareva kaula ilmentää voimaa. Lyhyt- ja/tai
paksukaulainen koira ei liiku vapaasti. Ei löysää kaulanahkaa.

Runko
Kelpien runko on hieman korkeuttaan pidempi. Koiran pituus eturinnasta pakaroihin on säkäkorkeutta
pitempi suhteessa 10:9. Kelpien on parempi olla hieman pidempirunkoinen kuin liian lyhytrunkoinen.
Neliömäisyys ei ole toivottavaa. Ravaajakoira tarvitsee runkoonsa mittaa saavuttaakseen voimaa
liikkeeseensä. Kelpien ylälinja on tiivis ja suora, ei kaareva eikä putoava. Säkä on selkeästi
havaittavissa. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää laskeviin ylälinjoihin ja selvästi takakorkeisiin koiriin.
Nämä ominaisuudet eivät ole toivottavia. Myös köyryselkäisiin koiriin tulee suhtautua varauksella.
Kelpiellä on vahvat ja lihaksikkaat lanteet. Lantio melko pitkä ja viettävä. Kelpie on tasapainoisesti
kulmautunut, ali- tai ylikulmautuneita koiria ei tule suosia.

Rintakehä on syvä ja kyljet pyöreät. Rintakehä ei kuitenkaan ole tynnyrimäinen tai leveä, jolloin myös
etuliike leviää liiaksi ja muuttuu heikoksi. Liian kapeasta rintakehästä on seurauksena sisään kääntyneet
kyynärpäät ja ulos kääntyneet eturaajat. Hyvä rintakehän muoto ei saa tulla lihavuudesta, vaan
työkoiran tulee olla työkuntoinen. Ylhäältä katsottuna rintakehä levenee lapojen takaa ja kapenee taas
kohti lannetta, ei kuitenkaan liikaa. Etuosan virheasentoihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä
virheasennot rasittavat koiran etuosaa, jonka varassa on suurin osa koiran painosta.
Vatsalinja on kevyesti nouseva, ei voimakkaasti nouseva/kuroutuva tai suora.

Häntä
Häntä on hieman laskevan lantion jatke. Levossa häntä riippuu loivalla kaarella. Liikkeessä häntä voi
kohota, mutta sen ei tulisi nousta selkälinjan ylle eikä etenkään kääntyä selän päälle. Kuitenkin usein
nuoret koirat sekä urokset, nostavat häntää liikaa liikkuessaan. Tästä ei tulisi liikaa rangaista, ellei
hännän kiinnitys ja lantion asento ole virheelliset tai häntä käänny liiaksi kippuralle. Häntä laskeutuu
kauniisti, se ei ole ongenkoukku eikä käänny vatsan alle.
Hännässä on harjamainen karva ja häntä ulottuu kutakuinkin kintereeseen.

Eturaajat
Lavat kuivat, lihaksikkaat, viistot. Lapaluiden kärjet lähekkäin. Kyynärpäät suorassa. Eturaajat kuivat
ja lihaksikkaat. Raajat edestä suorat ja yhdensuuntaiset, sivulta välikämmen hieman viisto.
Lieviä virheitä erot lihaksistossa, suurempia virheitä suora tai vento välikämmen, lievästi kierteiset
raajat tai löysät ranteet.

kuvat: Sofia Olsson

Takaraajat
Kinner melko matala, takaa katsottuna kintereestä käpäliin suorat ja yhdensuuntaiset, seisoma-asento
ryhdikäs.
Lieviä virheitä korkea kinner tai korostuneen leveä haara-asento. Suurempia virheitä ahdas raaja-asento
tai kierteiset raajat.

Liikkeet
Liikkeiden tulee olla vapaat, väsymättömät ja ilmentää kestävyyttä. Kelpie on tasapainoinen niin
rakenteensa kuin liikuntansa suhteen. Sivustakatsottuna liikkeen tulee olla vakaata, matalaa, pitkää
(etujalan tulee koskettaa maata leuan alla) ja tehokasta. Liike on suoraa edestä ja takaa katsottuna.
Liikkeessä jatkuva peitsaaminen, rajoittuneisuus, riittämätön takapotku, löysyys, jäykkyys, lyhyt
askelpituus, erimittaiset etu- ja taka-askeleet tai korkeat etuaskeleet ovat virheellisiä.
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Karvapeite
Kelpien turkki on kaksinkertainen ja säänkestävä. Päällyskarva on rungossa 2-3cm pituista, suoraa ja
kovaa. Turkki on ihonmyötäistä päässä, raajojen etupuolilla ja käpälissä. Kaulassa on kaulus. Rungon
alla, raajojen takaosissa ja hännässä karva on pidempää. Hännässä selvä harja.
Virheellisiä karvanlaatuja
pitkäkarvainen

hapsottava, pehmeä, ei säänkestävä

kuvat: Sofia Olsson

Väri
Turkin väri voi olla musta, suklaanruskea, punainen, musta ruskein merkein, punainen keltaisin
merkein, fawn tai savunsininen.
Pieni valkea merkki sallittu rinnassa, ei kuitenkaan suositeltavaa, samoin kuin nokisuus tan-väreissä.
Selväksi virheeksi luetaan laajat valkoiset merkit esim. kaulassa tai jokin muu väri kuin edellä lueteltu.

Sallitut värit
musta

suklaanruskea

punainen

haalistunut suklaanruskea (ei virhe?)

kuvat: Sofia Olsson

Sallitut värit
sininen

fawn

musta ruskein merkein

punainen keltaisin merkein

kuvat (paitsi fawn): Sofia Olsson

Muita värejä (eivät rotumääritelmän mukaan sallittuja)
suklaanruskea tan-merkein

fawn tan-merkein

shaded (ruskea jossa haaleat merkit)

kuvat: Sofia Olsson

Koko
Uroksen säkäkorkeus 46-51 cm, nartun 43-48 cm.
Koko, etenkin narttujen, on alkanut pienentyä. Liian pieneen kokoon on syytä kiinnittää huomiota,
kuten myös liian suureen kokoon. Ääripään koirat toivotaan mitattavan ja koko merkittävän
arvostelulomakkeeseen.

Virheet
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi, suhteutettuna virheen vakavuuteen.
Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet katsotaan hylkääviksi virheiksi.

Yhteenveto
Kelpie on työkoira, jonka tulee pystyä työskentelemään väsymättä
Yleisvaikutelmaltaan notkea, toimelias, hyväkuntoinen ja lihaksikas koira
Ei koskaan lihava! – hyvin kaareutuneet kylkiluut, rintakehä syvä – ei leveä
Ei millään lailla hento eikä myöskään raskas
Tasapainoisesti kulmautunut ravaajatyypin koira; mittasuhteiltaan korkeuttaan pidempi
Tiivis ja suora selkälinja
Säänkestävä karvapeite, karva ei liian lyhyt eikä pitkä
Tarkkaavainen ja innokas koira, ei laiska, arka, hermostunut, pidättyväinen eikä
aggressiivinen

kuva: Sofia Olsson

kuvat: Minna Isokoski (ruskeat), Sirke Viitanen (musta)
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kuva: Mari Leiviskä

kuvat: Minna Isokoski
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