
Rotumääritelmä lyhyesti 

Soopeli 

PAINO 

Ikä kuukausia Ihannepaino kg 

4-5 kk  2,0 

5-6 kk  2,4 

6-7 kk  2,5-3,2 

enimmäispaino 3,5 

 

Aikuinen 
        –  2,00 kg 0 pistettä 

2,01 – 2,30 kg  3 pistettä 

2,31 – 2,50 kg  4 pistettä 

2,51 – 3,20 kg  5 pistettä 

3,21 –  3,50 kg  4 pistettä 

3,51 ja enemmän 0 pistettä 

 

PISTEYTYS 

Paino   5 

Rotuleima ja esiintyminen 10 

Rungon muoto 20 

Turkin tiheys  10 

Turkin laatu  10 

Väri   20 

Kuviointi  20 

Kunto, hoito ja terveys 5 

Pisteet yhteensä               100 

 

VÄRI 

Soopeli on hyväksytty perusväreissä ruskea, sininen ja siam. Perusväreistä esiintyy tummaa, keskiväristä ja 

vaaleaa muunnosta.  

Ruskeasoopeli 

Kuvion väri on sekoitus eri ruskean sävyjä; seepia (tumma beige) ja beige. Tummassa muunnoksessa 

tummimmat osat ovat hyvin tumman ruskeita, melkein mustia, ja muuttuvat vaaleammaksi kuitenkin melko 

tummanruskeaksi sävyksi. Vaaleassa muunnoksessa tummat osat ovat tumman beigenväriset. Tämä väri 

vaalenee asteittain vaalean pastellinbeigenväriksi, joka ei kuitenkaan saa muistuttaa valkoista.  

Pohjaväri: Tummissa osissa siniharmaasta ruskeanharmaaseeen. Vaaleissa osissa harmaa.  

Silmien väri: tummanruskea  Kynsien väri: tummanruskea 

Sinisoopeli 

Tummalla muunnoksella tummat osat ovat samaa väriä kuin sininenwieniläisellä ja väri vaalenee asteittain 

vaaleansiniseen sävyyn. Vaaleassa muunnoksessa tummimmat osat ovat vaaleansiniset. Tämä väri 

vaalenee asteittain pastelliseen vaaleansiniseen, joka ei kuitenkaan saa olla niin vaalea, että muistuttaisi 

valkoista. 

Pohjaväri: siniharmaa 

Silmien väri: siniharmaa  Kynsien väri: luunväri 

  



Rotumääritelmä lyhyesti 

KUVIOINTI 

Tummin kuvio on pään etuosassa, korvissa, selässä, jalkojen ulkosivuilla ja hännässä. Päästä tumma väri 

vaalenee asteittain kohti rungon vaaleimpia kohtia. Tumma selkäväri, jota kutsutaan satulaksi, peittää selän 

päästä aina häntään asti vyöhykkeenä, joka on noin 8-10 cm leveä. Kyljissä tumma väri vaalenee asteittain 

kohti vatsaa.  

Siamsoopeli 

Siamsoopeli on hyväksytty väreissä ruskea ja sininen, molemmissa tumma ja vaalea muunnos. 

Ruskeasiamsoopeli 

Tummalla muunnoksella on seepianvärinen (tumma beige) huntu, joka vaalenee vaalean beigen sävyyn. 

Vaalealla muunnoksella on vaalean seepianvärinen tai kanelinvärinen huntu, joka vaalenee 

norsunluunväriseksi. Peitinväri on kellanruskea.  

Pohjaväri: valkoisesta norsunluunvalkoiseen peitinvärin mukaan 

Silmien väri: ruskea  Kynsien väri: ruskea 

Sinisiamsoopeli 

Tummalla muunnoksella on siniharmaa huntu, joka vaalenee asteittain. Vaalealla muunnoksella on 

vaaleansiniharmaa huntu, joka vaalenee hennon vaaleansiniharmaaksi sävyksi. Peitinväri on 

norsunluunvärinen.  

Pohjaväri: valkoisesta norsunluunvalkoiseen peitinvärin mukaan 

Silmien väri: harmaansininen  Kynsien väri: luunväri 

Kuviointi 

Tummalla muunnoksella tummin huntu peittää pään, korvat, jalat, hännän yläpuolen ja leveän vyöhykkeen 

selästä (satula), lavoista häntään. Kyljissä huntu vaalenee, mutta ei saa tulla niin vaaleaksi kuin vaalealla 

muunnoksella. Huntu on heikoin vatsassa.  

Vaalealla muunnoksella tummin huntu on kuono-osassa, korvissa, jaloissa ja hännän yläpuolella. Vastaava 

huntu tulee olla myös lavoista häntään. Kyljissä ja vatsassa on hyvin vaalea sävy. Molemmilla muunnoksilla 

värisävyjen muutokset tulee olla tasaiset ilman laikkuja tai raitoja. Kanin ikä tulee ottaa huomioon 

arvosteltaessa. Jokaisessa karvanvaihdossa kuvion väri tummenee.  

 


