
JOENSUU RN  27.3.2022, Saija Juutilainen  

 

PEN, urokset 

 

PEN 1 KP VSP-pentu   / Tipsutassun Las Vegasin Taikuri   /  FI53059/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

7 kk, vielä hieman etumatala Hyvä uroksen pää, tummat hieman pyöreät silmät, hyvä 

purenta, kuono saa vielä täyttyä. Hyvät pitkät käpälät, sujuva sivuaskel, hieman kapea 

takaa. Kaunis hännän kaari.  

 

PEN, nartut 

 

PEN 1 KP ROP-pentu   / Ziestan Juuli   /  FI46318/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Kohta 9 kk, sievä narttu, hyvä runko, sopiva luusto ja kulmaukset. Pitkät hapsuiset käpälät, 

oikea pään malli, ilme, purenta. Kaunis karva ja häntä. Liikkuu edestä monimutkaisesti, 

sopivasti ryhtiä, sujuva sivuaskel.  

 

 

JUN, urokset  

 

JUN ERI 1 SA, PU 2, JUN SERT, VASERT, VSP-juniori  / Ilaikan Bailey /  FI12275/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

15 kk, sievä juniori, jolla hyvä tasapaino ja raajaluusto. Hyvä pää, tummat hieman pyöreät 

silmät, hyvä purenta, sievät korvat, kauniisti rakentunut. Pitkät hapsuiset käpälät, kaunis 

karva, hyvä hännän kaari. Liikkuu hyvin oikealla vauhdilla esitettynä.  

 

JUN EH 2   /  Playpoint Wow Toy   /  FI44690/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

10 kk, hyvä runko ja luusto, vielä kovin takakorkeassa kehitysvaiheessa. Urosmainen pää, 

tummat silmät, hyvä purenta, hieman löysät huulet, lupaava karva, hyvä hännän kiinnitys. 

Liikkuu hyvällä asenteella, mutta tippuu vielä kovin etumatalaksi.  

 

 

NUO, urokset 

 

NUO ERI 1 SA, PU 1, SERT, ROP  /  Bellezza’s Leslie  /  FI52299/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

18 kk, jäntevä kaunislinjainen ja -ryhtinen uros, hyvä etuosa, luusto ja käpälät. Urosmainen 

pää, kauniit silmät, hieman vuotavat, hyvä purenta. Erinomainen jäntevä ylälinja, hyvä häntä, 

runsas karva, hyvä laatu. Sujuvat liikkeet, hyvin kaunis sivukuva.  

 

 



AVO, urokset 

 

AVO ERI 1 SA, PU 3  / Cinodes Crossfire  /  FI45812/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

3,8v. Hyvärunkoinen , mallilta lupaava uros, kaunis uroksen pää ja ilme, hyvä kuono-osa, 

hammasrivin tulisi olla tasaisempi. Mukavassa kunnossa. Hyvä karvan laatu, pitkät käpälät 

näppärät liikkeet, säilyttää linjansa.  

 

AVO EH 2  / Snowmuzzle’s Jazzy Poppysbutton  /  FI22039/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

2v. Tilavarunkoinen, hyväluustoinen nuori uros. Hyvät käpälät, urosmainen pää ja ilme, 

vahva kuono, hyvä purenta. Runsas, hyvälaatuinen karva, kaunis häntä. Köyristää hieman 

lanneosaa ja liike saisi olla sujuvampi takaa, ei tänään täysin tasapainossa.  

 

AVO H  / Tashi-Gong D Beckham  /  FI47786/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

3v. Hyvärunkoinen malliltaan oikea uros. Kauniit pitkät hapsuiset käpälät, riittävät 

kulmaukset. Kovin pyöreäkalloinen pää, voimakas otsapenger, vahva purenta, hyvä karvan 

laatu, kaunis niska, hyvä häntä. Ei asetu tänään liikkeessä lainkaan ja sivukuvasta puuttuu 

rodun olemus. Kovin lyhyt ja jäykkä taka-askel, seistessä parempi.  

 

 

VET, urokset 

 

VET ERI 1 SA, PU 4, VET SERT, VSP-veteraani / Saffron Bolton  /  FI21590/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Reilu 10v. Olemukseltaan mukava uros, tilava runko, tänään hieman pönäkkä. Hyvä pää, 

tummat hieman pyöreät silmät, leveä kuono. Kauniit pitkät käpälät, hyvä karvan laatu, kaunis 

hännän kaari. Liikkuu hyvällä askeleella, ripaus ryhtiä ja jäntevyyttä ei olisi pahaksi.  

 

 

JUN, nartut 

 

JUN ERI 1 SA, PN 1, SERT, JUN SERT, ROP-juniori, VSP  /  Mintoscan True Love  /  

FI11328/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

16kk hyvin kaunis tyypillinen juniori, jolla kauniit rotupiirteet. Hyvin kehittynyt, vielä pyöreä 

kallo, muuten hyvä pää ja ilme. Oikea karvan laatu, kaunis häntä. Liikkuu mallikelpoisesti. 

Sivukuva ja asenne oikeat.  

 

 

 

 



NUO, nartut  

 

NUO EH 1  /  Bellezza’s Lucille  /  FI52303/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

18kk. Oikealinjainen nuori narttu, hyvä rintakehä ja etuosa, lanne saisi olla lyhyempi ja 

tiiviimpi, riittävät kulmaukset, hyvä luusto. Vielä voimakas otsapenger, hyvä purenta ja ilme, 

hyvä korvien kiinnitys, kaunis karvapeite. Liikkuu vielä kovin etumatalana, etuosa saa 

tiivistyä.  

 

NUO H  /  Kiikurin Kiara  /  FI11971/21   

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

16kk. Hyvärunkoinen narttu, riittävä luusto ja kulmaukset, hyvät käpälät, hyvä niska ja häntä, 

ylälinja saisi olla jäntevämpi. Voimakaskalloinen pää, turhan pyöreät vuotavat silmät, hyvä 

purenta, saa jäntevöityä ja tiivistyä, lupaava karva.  

 

NUO EH 2  /  Minessan Inkeri  /  FI52198/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

18kk. Tilava runkoinen, tänään turhan pönäkkä narttu, hyvä luusto ja käpälät. 

Kaunisilmeinen pää, lyhyt vahva kuono, hyvä purenta. Lupaava karva, kaunis häntä. 

Monimutkaiset etuliikkeet ja sivukuva putoaa kovin etumatalaksi.  

 

 

AVO, nartut 

 

AVO ERI 1 SA, PN 2, VASERT  /  Ziestan Li Mea  /  FI42082/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

4v. Tyypillinen hyvärunkoinen narttu, jolla kauniit rotupiirteet. Hyvin kaunis nartun pää ja 

ilme, hyvä purenta, hyvä korvien kiinnitys, riittävä jäntevyys, kaunis hännän kaari. Hyvä 

karvan laatu. Varsin tasapainoiset liikkeet, hyvin kaunis sivukuva.  

 

 

VET, nartut 

 

VET ERI 2 SA, PN 4  /  Playpoint Titbit  /  FI46699/13 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä   

8v. Hyvärunkoinen, tasapainoisesti kulmautunut veteraani, hieman pitkät käpälät. Hieman 

pyöreä kallo ja silmät, hienosti hoidettu purenta. Vahva niska, hyvä karvan laatu ja hännän 

malli. Ihanan iloinen luonne, joka näkyy liikkeessä, hyvä sivuaskel, ylälinja köyristyy hieman.  

 

 

 

 

 



VET ERI 1 SA, PN 3, VET SERT, ROP-veteraani  / Tashi-Gong Heartbeat  /  FI16647/11 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

12v. Edelleen laadukas veteraani, hyvässä kunnossa. Hyvät käpälät, hieman löysät 

kyynärpäät. Jo hieman pyöreät silmät, alaleuka voisi olla täyteläisempi. Runsas 

oikealaatuinen karva, hyvin tyypillinen sivukuva.  


