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JUN, Urokset 
 
JUN ERI 3 / Bolt / FI42929/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10 kuukauden ikäinen. Ikäisekseen jo melko voimakas uros. Selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Köyristää 
herkästi ylälinjaansa liikkeessä ja seistessä. Hyvät silmät. Hyvä täyteläinen kuono-osa. Oikein asettuneet korvat. Eturinta 
saa kehittyä. Vielä löysät kyynärpäät. Hyvät kulmaukset takana. Hyvä hännän asento. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin takaa 
ja edestä. Oikea-asentoiset raajat.  
 
 
JUN ERI 2 / Chakiran Suomisata Viljo / FI40917/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivaluustoinen uros. Rungoltaan hyvin kehittynyt. Oikeat mittasuhteet. Ylälinja pyöristyy vielä herkästi. Hyvä kallo-osa 
ja täyteläinen kuono-osa. Erinomainen leveä alaleuka ja hyvä tiivis ala-purenta. Hyvä eturinta. Oikea asentoiset 
eturaajat. Riittävät kulmaukset. Hännän kiinnitys voisi olla hieman korkeammalla, mutta hyvä asentoinen häntä. Liikkuu 
hyvin takaa ja edestä. Hyvät sivuliikkeet.  
 
 
JUN ERI 1 SA PU 2 Vara sert / Unelma Linnan Kullan Kimallus / FI18178/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erittäin sopusuhtainen, kaunislinjainen, kauniissa näyttelykunnossa esitetty nuori uros, jolla oikeat mittasuhteet. Hieman 
pyöristyvä kallo-osa. Kauniit silmät. Hyvä täyteläinen kuono-osa. Riittävä alaleuan leveys. Erinomainen eturinta. 
Tasapainoiset kulmaukset. Oikea asentoiset eturaajat. Hyvä hännänkiinnitys, hyvä karvanpeitteen laatu. Liikkuu 
ryhdikkäästi edestä ja takaa. Hyvät sivuliikkeet. 
 
 
NUO, Urokset 
 
NUO EH 1 / Quutar’in Nup-Pu / FI56016/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kovin kookas uros, mutta sopiva luuston vahvuus. Rungoltaan hieman pitkä. Selvä sukupuolileima. Hyvä täyteläinen 
kuono-osa. Hyvä alaleuan leveys. Melko voimakas kallo-osa. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä ylälinja ja hännänkiinnitys. 
Oikea asentoiset eturaajat. Seistessä hieman takakorkea. Liikkuu hyvin sivusta. Hyvät takaliikkeet, hyvät etuliikkeet. 
Karvapeite voisi olla laadultaan silkkisempi. 
 
 
AVO, Urokset  
 
AVO ERI 2 / Mow-Zow Golden Boy / FI13735/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopiva luustoinen, mittasuhteiltaan tyypillinen uros. Hyvä täyteläinen kuono-osa. Hieman pitkä ja kapea alaleuka. Melko 
voimakas ala-purenta. Tyypilliset silmät ja ilme. Hieman voimakas kallo-osa. Erinomainen karvapeitteen laatu. Kaunis 
ylälinja. Hyvä häntä. Erinomainen eturinta. Melko niukasti kulmautunut edestä ja takaa. Hyvät käpälät. Oikea asentoiset 
etukäpälät. Hyvät etuliikkeet, mutta sivuliikkeessä taka-askel jää lyhyeksi ja rungon alle.  
 
 
AVO EH 4 / Quutar’in Mas-Kot-Ti / FI20464/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tänään hieman epäröiden esiintyvä uros. Mittasuhteiltaan hieman pitkä. Selvä sukupuolileima. Sopiva luuston vahvuus. 
Hyvä täyteläinen kuono-osa, mutta hieman pitkä ja kapea alaleuka, melko voimakas ala-purenta. Hyvät kulmaukset. 
Oikea ylälinja. Hyvä häntä. Karvapeite voisi olla laadultaan silkkisempi. Hyvä runko. Hieman kapea asentoiset eturaajat. 
Hyvät etu- ja takaliikkeet ja sujuvat sivuliikkeet. Liikkeessä hyvä tiivis ylälinja. 
 
 
 
 
 



AVO EH 3 / Racconto Aaron Kelly / FI35723/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Oikean kokoinen, tänään kovin hoikassa kunnossa esiintyvä uros, joka antaa liikkeessä etumatalan vaikutelman. Sopiva 
luuston vahvuus. Tyypillinen pää runkoon nähden. Hyvä kuono-osa, hieman pitkä ja kapea alaleuka. Erittäin löysät 
kyynärpäät. Hyvät kulmaukset takana. Oikea asentoinen häntä. Hieman villava karvapeite. Hyvät liikkeet takaa ja edestä. 
Tänään hieman vastahankainen liikkumaan. Ei parhaassa näyttelykunnossa tänään. 
 
 
AVO ERI 1 SA PU 1 SERT VSP / Saffron Poser / FI38984/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Erittäin sopusuhtainen, kaunislinjainen, kauniissa näyttelykunnossa esitetty uros. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen 
silkkinen karvanlaatu. Hyvä leveä alaleuka ja hyvä tiivis purenta. Hyvin asettuneet korvat. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. 
Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät ja eturinta. Liikkuu hyvin edestä ja takaa. Ryhdikkäät sivuliikkeet. Hyvä 
askelpituus sivuliikkeessä. 
 
 
VAL, Urokset 
 
VAL ERI 1 SA PU 3 / Chakiran Noah / FI56429/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Tasapainoinen, sopusuhtainen, oikean kokoinen uros, jolla selvä sukupuolileima. Hyvä luuston vahvuus. Kauniit silmät. 
Oikein asettuneet korvat. Hyvä leveä alaleuka ja hyvä tiivis purenta. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät 
käpälät. Hyvä ylälinja. Hieman alhainen hännän kiinnitys mutta hyvä asento. Riittävän silkkinen karvapeite. Hieman 
heiluvat etuliikkeet, tasapainoiset sivuliikkeet. 
 
 
VAL ERI 3 / Mow-Zow Your Majesty / FI45209/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kookkaampi, melko voimakasluustoinen uros, jolla selvä’ sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Hyvä alaleuan leveys. 
Kauniit silmät. Täyteläinen mutta turhan lyhyt kuono-osa. Oikea asentoiset eturaajat. Hyvät kulmaukset. Melko runsas 
mutta villava karvapeite. Oikea asentoinen häntä, voisi olla aavistuksen korkeammalla kiinnittynyt. Hieman pyörivät 
etuliikkeet, hyvät takaliikkeet. Sivuliikkeessä askel voisi ulottua hieman. 
 
 
VAL ERI 2 SA PU 4 / Qi Gong’s Flying Shaman / FI45350/13 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Mittasuhteiltaan ja ääriviivoiltaan sopusuhtainen uros. Sopiva luuston vahvuus. Oikean kokoinen. Turhan pitkä ja kapea 
alaleuka, purenta saisi olla tasaisempi. Hyvin asettuneet korvat. Erinomainen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä 
runko, ylälinja ja hännän kiinnitys. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvin takaa, etuliikkeet ovat kerivät, hyvät sivuliikkeet. 
Ryhdikäs olemus. 
 
 
JUN, Nartut 
 
JUN EH 4 / Lilileian April Love / FI26476/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla erinomainen silkkinen karvan laatu. Lanneosaltaan turhan pitkä. Tyypillinen 
pieni pää, mutta kovin siro kuono-osa ja kovin kapea kuono-osa. Hyvä runko. Oikea asentoiset raajat. Hyvät kulmaukset. 
Jyrkkä lantio ja kovin alas kiinnittynyt häntä, joka ei liikkeessä nouse kunnolla selälle. Liikkuu hyvin takaa ja edestä. 
Hyvät sivuliikkeet. 
 
 
JUN ERI 3 / Racconto El Amber Mystique / FI34058/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopiva luustoinen, oikeat mittasuhteet omaava narttu, jolla selvä sukupuolileima. Hieman hoikassa kunnossa. Ryhdikäs 
olemus. Tyypillinen pieni pää, mutta hieman lyhyt kuono-osa. Oikea asentoiset eturaajat. Hyvä eturinta. Saisi olla takaa 
enemmän kulmautunut. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvä ylälinja. Kantaa häntänsä hyvin. Hyvät sivuliikkeet, hyvät takaliikkeet, 
löysät etuliikkeet. 
 
 



JUN ERI 2 SA / Tashi-Gong Fallen Angel / FI32943/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopusuhtainen narttu, hyvät mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Kaunisilmeinen pää. Hyvin asettuneet korvat. 
Täyteläinen kuono-osa, mutta hieman kapea alaleuka. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Hyvä ylälinja ja hännän kiinnitys. 
Oikea asentoiset eturaajat. Hyvän tyyppinen karvanlaatu. Liikkuu ryhdikkäästi, hyvin takaa mutta turhan heiluvat 
etuliikkeet, hyvät sivuliikkeet. 
 
 
JUN ERI 1 SA / Tashi-Gong Fascination / FI32944/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopusuhtainen, ryhdikäs, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Selvä sukupuolileima. Tyypillinen pieni pää. Hyvin 
asettuneet korvat. Täyteläinen kuono-osa. Hyvä eturinta ja kulmaukset. Hyvä ylälinja. Hyvin kannettu häntä. 
Tasapainoiset sivuliikkeet, hyvät takana. 
 
 
NUO, Nartut 
 
NUO ERI 2 SA / Kiiramanna Time After Time / FI40583/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs, sopiva luustoinen narttu. Selvä sukupuolileima. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen silkkinen karvanlaatu. 
Kaunisilmeinen pää, hyvä täyteläinen kuono-osa. Leveä alaleuka, mutta purenta on tasan. Hyvä eturinta ja kulmaukset. 
Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin takaa ja edestä. Oikea asentoiset eturaajat. Ryhdikkäät sivuliikkeet. Hyvä 
ulottuvuus sivuliikkeessä. 
 
 
NUO ERI 1 SA Vara-sert / Toyway Q-Ran-Kukka / FI10918/17 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopusuhtainen, ryhdikäs, kaunislinjainen narttu. Hyvin asettuneet korvat. Tyypillinen pieni pää. Hyvä alaleuan leveys, 
mutta hieman siro kuono-osa. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. Erinomainen eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät 
käpälät ja oikea asentoiset käpälät. Liikkuu ryhdikkäästi, hyvin takaa, hieman heiluen edestä, hyvät sivuliikkeet. 
 
 
AVO, Nartut 
 
AVO ERI / Chakiran Margarita / FI30618/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs, tiivis, sopusuhtainen narttu. Oikeat mittasuhteet. Oikean laatuinen karvapeite mutta tänään melko niukassa 
karvassa esitetty. Kaunisilmeinen pää. Hyvä täyteläinen kuono-osa, hyvä alaleuan leveys. Erinomainen eturinta. Hyvät 
kulmaukset. Hyvä tiivis ylälinja. Hyvä hännän kiinnitys. Liikkuu hyvin takaa ja edestä, hyvät sivuliikkeet. 
 
 
AVO ERI 4 SA / Hopeahapsun Geisha / FI28360/14 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopusuhtaisesti rakentunut, oikeat mittasuhteet omaava narttu. Oikeanlaatuinen melko runsas karvapeite, joka antaa 
koiralle hieman todellisuutta raskaamman yleisvaikutelman. Kaunisilmeinen pää, täyteläinen kuono-osa, hyvä alaleuan 
leveys. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä eturinta ja oikea asentoiset eturaajat. Liikkuu hyvin 
takaa ja edestä. Hyvät sivuliikkeet. 
 
 
AVO ERI 3 SA / Hopeahapsun I Believe / FI36251/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivaluustoinen, selvän sukupuolileiman omaava narttu. Hyvät mittasuhteet. Erinomainen leveä alaleuka, hyvä 
täyteläinen kuono-osa. Tyypillinen ilme. Köyristää helposti ylälinjansa. Hyvä eturinta, hyvät käpälät. Saisi olla paremmin 
kulmautunut takaa. Takaraajat jäävät helposti rungon alle. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvät edestakaiset liikkeet. 
 
 
 
 
 
 



AVO EH / Kiiramanna Hatshepsut / FI16421/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Selvän sukupuolileiman omaava hieman etumatala narttu. Sopiva luuston vahvuus. Erinomainen leveä alaleuka ja 
täyteläinen kuono-osa. Hyvin asettuneet korvat. Hännän kiinnitys voisi olla aavistuksen korkeammalle, mutta hyvä 
asentoinen häntä. Hyvä silkkinen karvanlaatu. Erinomainen eturinta. Kapea asentoiset eturaajat. Kinnerahtaat 
takaliikkeet, kapeat heiluvat etuliikkeet. Liikkeessä etumataluus korostuu. 
 
 
AVO ERI 2 SA PN 4 / Mow-Zow Fazerina / FI14598/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kaunislinjainen, tasapainoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Selvä sukupuolileima. Erinomainen silkkinen 
karvanlaatu. Kauniisti asettuneet korvat. Hyvä pää, tyypillinen ilme. Erinomainen eturinta. Hyvät kulmaukset. Kaunis 
ylälinja, hyvä häntä. Oikea asentoiset eturaajat. Hyvät käpälät. Liikkuu hyvin takaa, hieman heiluen edestä, erinomaiset 
sivuliikkeet. Ryhdikäs kokonaisuus. 
 
 
AVO ERI / Mow-Zow Ros-Iita / FI40034/12 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Ryhdikäs, sopivaluustoinen, selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla kauniit ääriviivat. Tänään hieman hoikka 
runkoinen. Hieman pitkä ja kapea alaleuka. Kauniisti asettuneet korvat. Riittävä eturinta. Kaunis ylälinja. Hyvä häntä. 
Hyvät kulmaukset takana. Hyvät takaliikkeet. Hieman epävakaat etuliikkeet, sujuvat sivuliikkeet. Ryhdikäs esiintyminen. 
 
 
AVO EH / Niiländer Eden Rose / FI54060/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopivaluustoinen narttu, selvä sukupuolileima. Esitetään tänään melko niukassa ja kuivassa karvapeitteessä. Hyvin 
asettuneet korvat. Hyvä täyteläinen kuono-osa, hyvä leveä alaleuka, mutta epätasainen purenta, joka on osittain tasa-
purennassa. Hyvät käpälät. Oikea ylälinja. Hännän kiinnitys voisi olla hieman korkeammalla, mutta hyvin kannettu häntä. 
Tänään hieman vastahankainen liikkumaan. Takaliikkeissä hieman kapeutta, sivuliikkeessä taka-askel jää helposti 
rungon alle, ei parhaassa näyttelykunnossa.  
 
 
AVO ERI 1 SA PN 3 SERT / Toyway Lauren Ba-Call / FI18684/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kauniissa näyttelykunnossa esitetty narttu, jolla sopiva luuston vahvuus. Hyvät mittasuhteet. Kauniisti asettuneet korvat. 
Kaunis ilme. Hieman pitkä ja kapea alaleuka. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä ylälinja. Hyvä hännän 
kiinnitys. Liikkuu hyvin takaa ja edestä, hyvät sivuliikkeet. Hieman laiska liikkumaan tänään. 
 
 
VAL, Nartut 
 
VAL ERI 1 SA PN 2 / Bendafeims Gentiana / FI23829/16 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Kaunislinjainen, ryhdikäs, sopusuhtainen narttu. Kauniit mittasuhteet. Tyypilliset ääriviivat. Kauniisti asettuneet korvat. 
Täyteläinen kuono-osa. Tyypillinen ilme. Kaunis ylälinja. Hyvä hännänasento. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvät käpälät. 
Hyvä karvanlaatu. Liikkuu ryhdikkäästi hyvin takaa, hieman heiluvat etuliikkeet, hyvät sivuliikkeet. Kaunis kokonaiskuva. 
 
 
VAL ERI 2 SA / Mow-Zow Bon Bo-Nita / FI13954/15 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Sopusuhtainen narttu, sopiva luuston vahvuus. Selvä sukupuolileima. Erittäin kauniisti asettuneet korvat. Kaunis ilme, 
hieman pyöristyvä kallo-osa. Hyvä hännänkiinnitys ja hännän asento. Hyvät käpälät. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu 
ryhdikkäästi. Seistessä ja liikkeessä aavistuksen etumatala. Hyvät takaliikkeet ja etuliikkeet, sujuvat sivuliikkeet. 
 
 
 
 
 
 
 



VET, Nartut 
 
VET ERI 3 / Kastanjan Felicia / FIN36341/08 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
10-vuotias, sopivaluustoinen, pirteä veteraani. Erinomainen silkkinen karvanlaatu. Voimakasrunkoinen, tänään hieman 
tuhti. Hieman pyöristyvä kallo-osa, täyteläinen kuono-osa. Hieman alas-asettuneet korvat. Hyvät kulmaukset. 
Erinomainen eturinta. Liikkuu hyvin takaa, liikkeessä hyvin kannettu häntä. Ikä näkyy jo liikkeessä. 
 
 
VET ERI 1 SA PN 1 ROP VET ROP / Mow-Zow Isa-Bella / FI13863/10 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
8-vuotias, erittäin kauniissa näyttelykunnossa esiintyvä hyväkuntoinen veteraani, jolla erinomainen silkkinen karvanlaatu. 
Hyvät mittasuhteet. Tasapainoinen rakenne. Selvä sukupuolileima. Hyvä täyteläinen kuono-osa. Kaunis ylälinja, hyvä 
häntä. Erinomaiset kulmaukset. Hyvä eturinta. Liikkuu ryhdikkäästi, hyvin takaa ja edestä, hyvät sivuliikkeet. 
 
 
VET EH 4 / Quutar’in Fading Dawn / FIN45826/04 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Lähes 14-vuotias, edelleen pirteä veteraaninarttu, jonka ikää näkyy yleisvaikutelmassa. Ylälinja on pehmeä ja antaa 
melko raskaan yleisvaikutelman. Tyypillinen ilme. Hyvät korvat. Hyvät kulmaukset ja käpälät. Korostuneen pitkä kaula. 
Hyvä hännän kiinnitys. Maavara jää pieneksi. Liikkeessä takakorkeus korostuu. Kapea asentoiset eturaajat. Ikä näkyy 
liikkeessä, kapeat etuliikkeet. Ei enää parhaassa näyttelykunnossa. 
 
 
VET ERI 2 SA / Ziestan My Litl Nella / FIN51888/07 
 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
Lähes 11-vuotias, erittäin hyväkuntoinen ja sopusuhtainen veteraaninarttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä täyteläinen 
kuono-osa. Hieman alas-asettuneet korvat. Hyvä eturinta. Riittävät kulmaukset. Hieman pehmeät ranteet. Hyvä 
karvapeite. Liikkuu ryhdikkäästi. Hyvin takaa, hieman kapeasti edestä. Kauniisti kannettu häntä. Ryhdikkäät sivuliikkeet. 
 
 
KASV 
 
KASV 1 KP ROP / Mow-Zow 
Tasalaatuinen kasvattajaryhmä, kauniita rotunsa edustajia. Hyvät mittasuhteet, kaunis ilmeiset päät. Erinomaiset 
karvanlaadut. Ryhdikkäästi liikkuvia hyvin esiintyviä, kauniissa näyttelykunnossa esitettyjä. Onnittelut kasvattajalle. 
 
 


