
  

Alavus 8.6.2019, Kirsti Louhi 

 

PEN, urokset 

PEN 1 KP ROP-pentu / Hoswin Unique Hero / FI50237/18 

Erinomaista tyyppiä oleva urospentu, jolla kaunisilmeinen pää. Selvä sukupuolileima. Hyvä maski. Oikea 

purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu hyvällä askelmitalla. 

Hyvä turkinlaatu. Asennetta löytyy. 

 

PEN, nartut 

PEN 2 / Fyrrykyrön Fiini-Flikka / FI51800/18 

Hyväntyyppinen narttu, jolla melko hyvä pää. Neljä alaetuhammasta. Hyvä kaula. Ylälinja ei aivan korrekti. 

Voisi olla kulmautunut paremmin. Liikkuu rodunomaisesti. 

 

PEN 1 KP VSP-pentu / Hoswin Unique Diamond / FI50236/18 

Hyväntyyppinen kaunisilmeinen narttu, jolla erinomainen purenta. Hyvä eturinta ja ylälinja. Hyvä 

hännänkiinnitys. Voisi olla kulmautunut takaa paremmin. Liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti. Sivuliike ok. 

 

JUN, urokset 

JUN ERI 3 / Hoswin Made In Heaven / FI16935/18 

Hyväntyyppinen, selvän sukupuolileiman omaava uros, jolla oikea purenta. Kaunis kaula. Ylälinja ei aivan 

korrekti. Eturinta voisi olla parempi. Tasapainoiset kulmaukset. Koira liikkuu takaa hieman kapeasti. Melko 

hyvä turkinlaatu. 

 

JUN ERI 4 / Kiiramanna Could Be The One / FI29504/18 

Erinomaista tyyppiä oleva nuori mies, jolla hyvä pää. Maski voisi olla tummempi. Hyvät korvakorut. 

Erinomainen ylälinja. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Ikäisekseen hyvä turkinlaatu. Liikkuu edestä 

hieman vallattomasti.    

 

JUN EH / Kiiramanna Trumpet Boy / FI38271/18 

Hyväntyyppinen mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla melko hyvä pää. Turhan pitkä alapurenta. Hyvä 

ylälinja. Ylälinja ei aivan korrekti, voisi olla kulmautunut paremmin. Melko hyvä turkinlaatu. Hyvät 

korvakorut. 

 



  

JUN ERI 2 / Tib-Sak Hannu / FI35078/18  

Erinomaista tyyppiä oleva nuori mies, jolla voimakas pää. Erinomainen leveä ja suora purenta. Hyvä kaula 

ja ylälinja. Hyvä eturinta. Hyvä rintakehän kaarevuus. Toivoisin hieman enemmän raajakorkeutta. Liikkuu 

rodunomaisesti.  

 

JUN ERI 1 /  Tib-Sak Iisakki / FI34904/18 

Hyväntyyppinen, selvän sukupuolileiman omaava nuori mies. Alaetuhampaat kahdessa rivissä. Purenta 

oikein. Tumma maski. Hyvät korvakorut. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän 

syvyys. Tasapainoiset kulmaukset. Rodunomaiset liikkeet.  

 

 

NUO, urokset 

NUO ERI 2 / Boheemi / FI42931/17 

Hyväntyyppinen. Vahvarunkoinen uros, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyväasentoiset 

korvat. Hyvä ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Voisi olla kulmautunut takaa paremmin. Rodunomaiset liikkeet. 

 

NUO ERI 1 / Chakiran Suomisata Viljo / FI40917/17 

Selvän sukupuolileiman omaava nuori mies. Hyvä pää. Tummat silmät. Hyvät korvakorut. Oikea purenta. 

Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä lantion asento ja pituus. Hyvä hännänkiinnitys. Sujuvat sivuliikkeet.  

Ikäisekseen erinomainen turkinlaatu.  

 

NUO EH 3 / Tib-Sak Viljo / FI53846/17 

Hyväntyyppinen nuori mies, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvin asettuneet korvat. 

Hyvä rintakehän muoto ja syvyys. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu yhdensuuntaisin liikkein. Karva turhan 

kiharaa. Seisoo ranskalaisittain. 

 

AVO, urokset 

AVO EH 4 / Dawana Remus Lupin / FI39674/14 

Vahvaluustoinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jolla voimakas pää. Hyvä kaula. Ylälinja ei aivan 

korrekti. Hyvä eturinta. Hieman luisu lantio. Erinomainen turkinlaatu. Liikkuu rodunomaisesti. 

 

AVO ERI 3 / Dorona`s Brandon / FI55439/15 

Hyväntyyppinen ja vahvaluustoinen uros, jolla selvä sukupuolileima. Oikea purenta. Hyväasentoiset korvat. 

Maski voisi olla voimakkaampi. Hyvä kaula. Hieman alhainen hännänkiinnitys. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu 

rodunomaisesti. 

 



  

AVO ERI 2 / Rina-Cza`s Aloha Indiana / FI47364/13 

Hyväntyyppinen. Melko hyvä pää. Alaetuhampaat kahdessa rivissä. Hyvä kaula. Ylälinja ei aivan korrekti. 

Hyvä rintakehän muoto ja syvyys. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen turkinlaatu. Koira liikkuu 

kapeasti sekä edestä että takaa. Asenteessa löytyy. 

 

AVO EH / Tipsn`drops Dash / FI38294/14 

Rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen uros, jonka sukupuolileima voisi olla selvempi. Kapeahko purenta. 

Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula. Hyvin asettunut häntä. Ylälinja ok. Saisi olla kulmautunut paremmin 

molemmista päistä. Esiintyy tänään bikineissä. 

 

AVO ERI 1 SA PU3 SERT / Vanessan Winslow / FI40978/17 

Hyväntyyppinen selvän sukupuolileiman omaava uros. Oikea purenta. Tummat silmät. Maski voisi olla 

vahvempi. Hyvinasettuneet korvat, joissa hyvät korut. Kaunis kaula, eturinta ja rintakehän syvyys. Hyvä 

turkki. Liikkuu hieman kapeasti edestä. 

 

VAL, urokset 

VAL ERI 1 SA PU1 VSP / Hoswin Uljas / FI51383/14 

Erinomaista tyyppiä oleva uros, jolla voimakas pää. Oikea leveä purenta. Tummat silmät. Hyväasentoiset 

korvat. Kaunis kaula ja ylälinja. Erinomainen lantion pituus ja asento. Hyvä hännänkiinnitys. Hyvä 

rintakehän syvyys ja muoto. Liikkuu yhdensuuntaisin liikkein, sivusta sujuvasti. Hyvä turkinlaatu. 

 

VAL ERI 2 / Vanessan Ozzy / FI28054/13 

Hyväntyyppinen, selvän sukupuolileiman omaava uros. Oikea purenta. Hyvät rungon mittasuhteet. Lyhyt, 

hieman luisu lantio. Alhainen hännänkiinnitys. Hyvä kaula. Hyvä rintakehän syvyys. Tasapainoiset 

kulmaukset. Rodunomaiset liikkeet. 

 

VET, urokset 

VET ERI 3 / Flametail Kaval-De-Mar / FI49790/10 

Hieman matalaraajaiselta vaikuttava uros, jolla selvä sukupuolileima. Oikea purenta. Hyvä rintakehän 

muoto ja syvyys. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä hännänkiinnitys. Erinomainen turkinlaatu. Rodunomaiset 

liikkeet. Toivoisin hieman enemmän raajakorkeutta. 

 

VET ERI 2 / Kiiramanna Alejandro / EJ23610/11 

Hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen vanha herra. Melko hyvä pää. Alaetuhampaat 

poistuneet. Hyvinasettuneet korvat. Hyvät korvakorut. Kaula voisi olla jalompi. Hieman pehmeä 

turkinlaatu. Hyväasentoinen häntä. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu rodunomaisesti.  



  

VET ERI 1 SA PU2  VET ROP / Mäntykartanon Donatello  / FIN11259/06 

Erinomaista tyyppiä oleva vanha herra, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Kaikki hampaat. Erinomainen 

rintakehän muoto ja syvyys. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman lyhyt lantio. Erinomainen ja kaunis 

turkinlaatu. Liikkuu hieman kapeasti edestä. Kaunis kaula ja ylälinja. 

 

JUN, nartut 

JUN EH / Bhu Laen´s Henrietta / FI41781/18 

Rungon mittasuhteilta sopusuhtainen. Seistessä takakorkean vaikutuksen antava narttu, jolla feminiininen 

pää. Turhan pyöreät silmät. Pitkähkö alapurenta. Kaunis kaula. Saisi olla kulmautunut edestä paremmin. 

Riittävä rinnan syvyys. Eturinta puuttuu. Sujuvat sivuliikkeet. 

 

JUN ERI 2 / Chamimelon / FI47549/18 

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen nuori nainen, jolla hyvä luuston vahvuus. Feminiininen pää. Kaunis kaula ja 

ylälinja. Hyvä eturinta. Hyvä rintakehän syvyys ja muoto. Voisi olla kulmautunut takaa paremmin. Liikkuu 

hieman vallattomasti edestä. Melko voimakas alapurenta. Takaliike hyvä. 

 

JUN ERI 1 SA PN2 VARASERT / Mäntykartanon Utu-Tyttö / FI26722/18 

Hyväntyyppinen ja –luustoinen narttu, jolla hyvä pää. Oikea purenta. Hyväasentoiset korvat ja hyvät 

korvakorut. Kaunis kaula ja ylälinja. Eturinta voisi olla parempi. Hyvä rintakehän syvyys ja muoto. Liikkuu 

hieman kapeasti edestä. Hyvä turkinlaatu. 

 

JUN EH / Tib-Sak Hilkka / FI35077/18 

Hyväntyyppinen, selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla hieman lyhyt kuono. Hyvin asettuneet 

korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Eturinta voisi olla voimakkaampi. Rinnan syvyys riittävä. Koira liikkuu takaa 

hieman kapeasti. Etuliike ok. Melko hyvä turkinlaatu. 

 

JUN ERI 3 / Tib-Sak Hilma /FI35076/18 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla kaunis pää. Oikea purenta. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. 

Hyvä rintakehän muoto ja syvyys. Hieman pitkä lanneosa. Koira liikkuu edestä hieman vallattomasti, 

takaliike ok. Vielä hieman pehmeä turkinlaatu. Asennetta löytyy. 

 

JUN ERI / Ziestan Li Mea / FI42082/18 

Rungon mittasuhteilta sopusuhtainen narttu, jolla selvä sukupuolileima. Oikea purenta. Hyvä pää. 

Hyväasentoiset korvat ja hyvät korvakorut. Koira esitetään tänään hieman kevyessä kunnossa. Koira liikkuu 

edestä hieman kapeasti. Erinomainen turkinlaatu. 

 



  

AVO, nartut 

AVO ERI 2 SA PN3 / Chakiran Margarita / FI30618/12 

Hyväntyyppinen selvän sukupuolileiman omaava narttu, jolla luustoonsa nähden hyvä pää. Oikea purenta. 

Hyväasentoiset korvat. Hyvät korvakorut. Kaunis kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys ja muoto. 

Tasapainoiset kulmaukset. Sujuvat sivuliikkeet. 

 

AVO EH / Hopeahapsun I Believe /FI36251/15 

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, joka esitetään tänään turhan kevyessä kunnossa. Melko hyvä pää, 

oikea purenta. Kaunis kaula. Ylälinja ei aivan korrekti. Hyvä karvanlaatu. Koira liikkuu takaa kinnerahtaasti. 

Etuliike ok. 

 

AVO ERI 3 / Hopeahapsun Kreivitär Diana / FI40057/16 

Hyväntyyppinen, rungon mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla turhan pitkä alapurenta. Kaunis pää. 

Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta. Tasapainoiset kulmaukset. Koira liikkuu takaa 

kinnerahtaasti. Etuliike ok. Hyvä turkinlaatu. 

 

AVO ERI 1 SA PN1 SERT ROP / Hoswin Hot Like Me / FI4801/16 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Kauniit mittasuhteet. Voimakas nartun pää, 

leveä kuono. Neljä alaetuhammasta. Hyväasentoiset korvat. Hyvät korvakorut. Kaunis kaula ja ylälinja. 

Hyvät kulmaukset. Koira liikkuu erinomaisella askelmitalla sujuvasti. Hieman pehmeä turkinlaatu.  

 

AVO ERI / Kiiramanna Hatshepsut / FI16421/16 

Feminiininen narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Oikea purenta. Tummat silmät. Hyvin asettuneet 

korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Hieman lyhyt lantio. Hyvä rintakehän syvyys ja 

muoto. Koira liikkuu hieman kapeasti takaa. Etuliike ok.   

 

AVO EH / Lilileian April Love / FI26476/17 

Hieman kevytluustoinen narttu, jolla melko hyvä pää. Turhan kapea kuono. Alahampaat kahdessa rivissä. 

Hyvä tumma maski. Hyvinasettuneet korvat. Kaunis kaula. Hieman luisu lantio ja alhainen hännänkiinnitys. 

Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. Turkki ei tänään näyttelykunnossa. 

 

AVO ERI 4 / Lumi / FI53026/16 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla feminiininen pää. Kaunis suora leveä purenta. Erinomainen 

rintakehä ja eturinta. Hyvä hännänkiinnitys. Rodunomaiset liikkeet. 

 



  

AVO ERI / Mow-Zow Ros-Iita / FI40034/12 

Hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, joka esitetään hieman kevyessä kunnossa. 

Voimakas alapurenta. Huulipigmentti voisi olla parempi. Kaunis kaula. Ylälinja ei ole aivan korrekti. Hyvä 

turkinlaatu. Koira liikkuu yhdensuuntaisin liikkein.  

 

AVO EH / Tib-Sak Minttu / FI40200/16 

Hyväntyyppinen, hieman kevytrunkoinen narttu, jolla feminiininen pää. Oikea purenta. Kapea alaleuka. 

Suupigmentti saisi olla parempi. Hyvä rintakehän muoto. Voisi olla kulmautunut takaa paremmin. Hyvä 

eturinta. Liikkuu takaa hieman ahtaasti ja edestä vallattomasti. 

 

AVO EH / Tipsn´drops Dia / FI38295/14 

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyvin 

asettuneet korvat. Pyöreähköt silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä rintakehän syvyys. Koira liikkuu edestä 

kapeasti, takaliike ok. 

 

AVO EH / Tipsn´drops Tiny Star / FI19360/15 

Mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää. Alahampaat kahdessa rivissä. Tumma maski. 

Hyväasentoiset korvat. Hyvät korvakorut. Hyvä kaula ja ylälinja. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. 

Koira liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti ja edestä vallattomasti. Turkki ei parhaassa kunnossa tänään. 

 

AVO EH / Toyway La Isla Bonita / FI42445/14 

Mittasuhteilta sopusuhtainen narttu, jolla hyvä luuston vahvuus. Selvä sukupuolileima. Oikea purenta. 

Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hieman luisu lantio. Saisi olla kulmautunut takaa paremmin. 

Hieman pehmeä turkinlaatu. Koira liikkuu rodunomaisesti, askelmittaa voisi olla takana enemmän! 

 

VAL, nartut 

VAL ERI 1 SA / Kiranmays D-Dazzling Dezdemona / FI24932/14 

Erinomaista tyyppiä oleva narttu, jolla melko hyvä pää. Oikea purenta. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula. 

Ylälinja ei aivan korrekti. Hyvä rintakehän syvyys ja muoto. Liikkuu takaa hieman kinnerahtaasti. 

 

VET, nartut 

VET ERI 1 SA PN4 VET VSP / Cirikit Simba´s Kiera / FIN61560/08 

Erinomaista tyyppiä oleva vanha rouva, jolla kaunis pää, oikea purenta ja vielä kaikki hampaat. 

Erinomainen pigmentti. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä eturinta sekä rungon syvyys ja 

muoto. Tasapainoiset kulmaukset. Rodunomaiset liikkeet.   

 



  

VET EH 4 / Kastanjan Felicia / FIN36341/08 

Hieman tuhdissa kunnossa tänään esitetty vanha rouva. Feminiininen pää. Oikea purenta. Hyvä pigmentti. 

Hyvin asettuneet korvat. Hieman luisu lantio. Massa valitettavasti näkyy liikkeessä. Tasapainoiset 

kulmaukset. Hieman alhainen hännänkiinnitys. 

 

VET EH / Tib-Sak Kardemumma / FIN42076/02 

Kohta 17-vuotias narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvät pään sivulinjat. Hampaita vielä. Hyvä 

kirsupigmentti. Hyväasentoiset korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Tasapainoiset kulmaukset. Koira liikkuu 

avoimesti. Etuliike hieman kapea. Ikä näkyy kyllä jo liikkeessä. 

 

VET ERI 2 SA / Toyway Tyttö Olettähti / FIN59386/07 

Mittasuhteilta sopusuhtainen narttu, jolla selvä sukupuolileima. Oikea purenta. Hyvä kaula ja ylälinja. Hyvä 

eturinta ja rintakehän kaarevuus. Tasapainoiset kulmaukset. Liikkuu kapeasti takaa ja turhan leveästi 

edestä. 

 

VET ERI 3 / Ziestan My Litl Nella / FIN51888/07 

Hyväntyyppinen, mittasuhteiltaan sopusuhtainen narttu, jolla melko hyvä pää.  Oikea purenta. Hieman 

pyöreät silmät. Hyvin asettuneet korvat. Hyvä kaula ja ylälinja. Erinomainen lantion asento. Koira liikkuu 

avoimesti takaa, mutta kapeasti edestä. 

 

KASV 

KASV 1 KP ROP-KASV Tib-Sak 

 

685, 686, 706, 717 

Ryhmä koostuu kolmesta eri yhdistelmästä 2+2, Vahvaluustoisia ja vahvaturkkisia koiria. Voimakkaat päät. 

Hyvin asettuneet hännät. Rodunomaiset liikkeet. Koirat ovat kaikki hyväluonteisia. Onnittelut kasvattajalle!  

 

 


