
Koiran nimi
Koiran 
rekisterinumero Koiran sirunumero Sukupuoli Syntymäaika Koiran koko

Säkäkorkeus 
(cm)

Rungon 
pituus  (cm) 

Rinnansyvyys 
(cm)

Pään pituus 
(cm)

Rungon 
mittasuhteet Sukupuolileima Luusto Kallo-osa Silmät ja korvat Purenta

Hammaspuutokset/
ylimääräiset 
hampaat eriteltynä Kaula ja kaulan asento Eturinta ja rintakehä

Lavat, olkavarret ja 
kyynärpäät

Ylälinja (huomioimatta kaulaa) ja 
etukulmaukset Selkä Häntä ja hännänkiinnitys

Lanne, lantio, lantion asento 
ja takakulmaukset Väri Karvan laatu ja pohjavilla Etuliikkeet Takaliikkeet Sivuliikkeet Tyyppi

Koiran käyttäytyminen ulkomuodon 
arvostelussa / Suhtautuminen 
tarkastajiin Terveystarkastukset

Muita tehtyjä 
terveystarkastuksia 
kuin yllämainitut Kivekset

JALOSTUSKELPOISUUS TARKASTUKSEN 
PERUSTEELLA Lisätietoja jalostuskelpoisuuteen Tarkastajan nimi Tulosten kirjaaja Tulosten kirjaaja Tarkastus päivämäärä

ANDROMEDA DOG LIFESTYLE FI20561/20 616093900940934 Narttu 8.8.2019
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 32 32 14 15.5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Posket ovat normaalit suhteessa 
kallo-osaan, Normaali otsapenger, Pyöreä ja 
kupera kallo-osa, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Ylös kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Lyhyt rintakehä, Lyhyt 
rintalasta

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Hieman ulkonevat kyynärpäät Laskeva ylälinja, Normaali säkä

Pehmeä selkä, Normaali 
selän pituus

Lyhyt häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin 
selän päälle kaartuva 
häntä

Hieman pitkä lanne, Normaali 
lantio, Normaalit 
takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan, 
Raajoissa pehmeä

Kapeat etuliikkeet, 
Ulkonevat kyynärpäät 
liikkeessä

Varvasahtaat 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat

Geenitestit: MC,MAC, 
PRA, CMT, SCD, 
PMDC

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Pohjavilla on mustaa joka vaikuttaa 
yleisvaikutelmaan väristä, häntä on todella 
lyhyt Irina Poletaeva Susanna Päivätie 15.11.2020

ANTARES DOG LIFESTYLE FI15397/20 616093900940935 Uros 8.8.2019 Suurikokoinen +2cm 37 37.5 17 17 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Lyhyt 
rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Normaalit Jalostuskelpoinen Hilkka Salohalla Susanna Päivätie 7.10.2020

ARCTURUS DOG LIFESTYLE FI38282/20 616093900940941 Uros 8.8.2019 Erittäin suuri >+2cm 39 39.5 18.5 17.5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Lyhyt rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Pitkä olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Koira on erittäin suurikokoinen joka on syytä 
ottaa huomioon jalostusvalinnoissa Hilkka Salohalla Susanna Päivätie 7.10.2020

ARINJAN DACAPO FI55951/15 978101081580001 Uros 4.11.2015
Lähes rotumääritelmän 
mukainen +/- 1cm 36 37.5 16.5 17.5

Korkeuttaan pidempi 
(pitkärunkoinen) Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on lyhyt suhteessa kallo-osaan, Posket 
hieman ulkonevat, Normaali otsapenger, 
Tasainen ja litteä kallo-osa, Kallo-osa 
oikeassa suhteessa runkoon

Hieman pyöreät silmät, Normaalin kokoiset 
silmät, Keskitummat silmät, Alas kiinnittyneet 
korvat, Kevyet korvat, Normaalin kokoiset 
korvat

Virheetön
, 
Hammas
puutoksia
/ylimääräi
siä 
hampaita 
(lisätiedot 
alle)

Poistettu 
takahampaita

Lyhyt kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, 
Riittävä rintakehä

Hieman pysty lapa, Pitkä lapa, 
Hieman pysty olkavarsi, Pitkä 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Suora ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset Kiinteä selkä, Pitkä selkä

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Pitkä lanne, Pitkä lantio, Luisu 
lantio, Normaalit 
takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan, 
Raajoissa pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Leveät 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä, Tottumaton käsittelyyn Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Mittasuhteet (pitkä lanneosa), etuosan 
kulmaukset, puutteellinen maskin väri Marjo Nygård Sanni Oikarinen 16.5.2021

DAYWAY'S FANCY FRIDA FI25847/19 981098106893505 Narttu 1.4.2019
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 34.5 35.5 15 16 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa runkoon

Hieman pyöreät silmät, Normaalin kokoiset 
silmät, Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet 
korvat, Normaalin kokoiset korvat

Hammas
puutoksia
/ylimääräi
siä 
hampaita 
(lisätiedot 
alle)

Vasen p1 puuttuu
Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan, 
Raajoissa pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Ulkonevat 
kyynärpäät liikkeessä

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet, 
Länkisääriset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Jalostuskelpoinen Irina Poletaeva Mervi Jokinen 15.11.2020

DAYWAY'S FRANK FRANK FI25850/19 981098106893215 Uros 1.4.2019
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 33.5 34 15.5 17.5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, Liian 
raskas kallo-osa, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Oikein kiinnittyneet korvat, Normaalin 
kokoiset korvat

Hammas
puutoksia
/ylimääräi
siä 
hampaita 
(lisätiedot 
alle)

Vasen P1 puuttuu

Normaali kaula, Kaulan 
asento on kaareva, Kaula 
liittyy sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Hieman ulkonevat kyynärpäät Laskeva ylälinja, Normaali säkä

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Hieman pitkä lanne, Normaali 
lantio, Normaalit 
takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan, 
Raajoissa pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Ulkonevat 
kyynärpäät liikkeessä

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Normaalit Jalostuskelpoinen

Värityksen huomio vaaleissa etumerkeissä ja 
vaaleissa&pehmeissä raajakarvoissa Irina Poletaeva Mervi Jokinen 15.11.2020

DAYWAY'S GLARY GILDA FI28799/19 981098106893603 Narttu 15.4.2019
Rotumääritelmän 
mukainen 30-35cm 32.5 33.5 15 15 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Normaali otsapenger, Pyöreä ja 
kupera kallo-osa, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Hieman lyhyt kaula, Kaula 
liittyy sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Hieman 
pyöreähkö rintakehä, Riittävä 
rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä

Silmät, Varpaat, Selkä, 
Polvet, Lonkat, 
Kyynärpäät

geenitestattu, 
sappihapot tutkittu Jalostuskelpoinen raajakarvoissakin havaittavissa karkeutta Hilkka Salohalla Mervi Jokinen 25.9.2021

HILDEBERT'S LORI LOUGHLIN FI24942/19 900182001730126 Narttu 29.11.2018
Lähes rotumääritelmän 
mukainen +/- 1cm 36 33 18 16 Korkearaajainen Selkeä Normaali

Kuono on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, 
Posket ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Tasainen ja litteä kallo-osa, Takaluisu kallo-
osa

Normaalin kokoiset silmät, Tummat silmät, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön Normaali kaula

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Matala rintakehä, Lyhyt rintakehä

Viisto lapa, Lyhyt olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät Suora ylälinja, Niukat etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Alas 
kiinnittynyt häntä

Normaali lanne, Niukat 
takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Pehmeä, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä Leveät etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Lyhyet askeleet 
sivuliikkeessä, Taka-
askel jää rungon alle 
sivuliikkeessä, 
Köyristää selkää 
liikkeessä Tyydyttävä Käsiteltävissä, Tottumaton käsittelyyn Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Rintakehä, ylälinja liikkeessä, karvanlaatu & 
väri (saisi olla kirkkaampi) Kirsi Heino Salla Simpura-Päivö 24.10.2020

HOFFZER ADMIRABLE 
RUDOLPH FI32929/15 978101081547418 Uros 3.5.2015

Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 35 35 18 16 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa

Pyöreät silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Ylös kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Pyöreä 
tynnyrimäinen rintakehä, Normaali 
rintakehän syvyys, Riittävä 
rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Eteenpäin 
selän päälle kaartuva 
häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä) Karkea, Raajoissa pehmeä Lyhyet etuliikkeet Leveät takaliikkeet

Lyhyet askeleet 
sivuliikkeessä Hyvä Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota) Rintakehän muoto, askelpituus, hännän muoto Kirsi Heino Salla Simpura-Päivö 24.10.2020

JULIUKSEN FASCINO SPECIALE FI40757/19 978101082251689 Uros 2.7.2019
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 33 33 15 15 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Posket ovat normaalit suhteessa 
kallo-osaan, Normaali otsapenger, Tasainen ja 
litteä kallo-osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa 
runkoon

Hieman pyöreät silmät, Normaalin kokoiset 
silmät, Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet 
korvat, Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Pitkä 
rintäkehä

Viisto lapa, Pitkä lapa, Viisto 
olkavarsi, Pitkä olkavarsi, 
Hieman ulkonevat kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin 
selän päälle kaartuva 
häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Voimakkaat takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä

Leveät etuliikkeet, 
Ulkonevat kyynärpäät 
liikkeessä

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Väri (väriristeytys), hyvin tumma pippuri & 
suola Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 31.10.2020

JULIUKSEN FIGLIO SPECIALE FI40758/19 978101082253016 Uros 2.7.2019
Lähes rotumääritelmän 
mukainen +/- 1cm 36 37 17 17 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
hieman ulkonevat, Normaali otsapenger, 
Kallo-osa oikeassa suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Suuret korvat Virheetön

Pitkä kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Pitkä 
rintäkehä

Viisto lapa, Pitkä lapa, Viisto 
olkavarsi, Pitkä olkavarsi, 
Hieman ulkonevat kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Hieman pitkä lanne, Pitkä 
lantio, Normaalit 
takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Ulkonevat 
kyynärpäät liikkeessä

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Koko, väri (väriristeytys, selässä osin tumma 
väritys) Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 31.10.2020

JULIUKSEN FRATELLO 
SPECIALE FI40756/19 978101082250866 Uros 2.7.2019 Suurikokoinen +2cm 37 38 17 16 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
hieman ulkonevat, Normaali otsapenger, 
Pyöreä ja kupera kallo-osa, Kallo-osa 
oikeassa suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Pitkä kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Riittävä rintakehä

Hieman pysty lapa, Pitkä lapa, 
Hieman pysty olkavarsi, Pitkä 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin 
selän päälle kaartuva 
häntä

Hieman pitkä lanne, Pitkä 
lantio, Voimakkaat 
takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Koko ja väri (väriristeytys ps x mh, tumma 
pippuri selässä, selkeät värirajat raajojen 
vaaleisiin osiin). Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 31.10.2020

JULIUKSEN MISTER 
BOOMBASTIC FI30309/18 985113001634318 Uros 24.4.2018

Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 33.5 34.5 16 17 Neliömäinen Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono on 
yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
hieman ulkonevat, Normaali otsapenger, Liian 
raskas kallo-osa, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Hieman pyöreät silmät, Liian suuret silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaulan 
asento on kaareva, Kaula 
liittyy sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Pitkä rintäkehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet Ahtaat takaliikkeet

Lyhyet askeleet 
sivuliikkeessä Erinomainen Käsiteltävissä Silmät, Varpaat Normaalit Jalostuskelpoinen

takaliikkeet ovat vain hieman ahtaat ja hieman 
lyhyt sivuaskel Irina Poletaeva Susanna Päivätie 15.11.2020

JULIUKSEN UNA FANTASIA 
SPECIALE FI40760/19 978101082251691 Narttu 22.8.2019

Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 32.5 33.5 14.5 14.5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono on 
yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket ovat 
normaalit suhteessa kallo-osaan, Pyöreä ja 
kupera kallo-osa

Pyöreät silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Riittävä rintakehä

Pysty lapa, Hieman pysty 
olkavarsi, Hieman lyhyt 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Jalostuskelpoinen Hilkka Salohalla Susanna Päivätie 7.10.2020

JULIUKSEN UNA FARFALLA 
SPECIALE FI40759/19 978101082282520 Narttu 2.7.2020

Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 31.5 32 16 15 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Kuono on lyhyt suhteessa kallo-
osaan, Posket ovat normaalit suhteessa kallo-
osaan, Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä 
kallo-osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa 
runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Kevyet korvat, Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Pitkä rintäkehä

Viisto lapa, Pitkä lapa, Hieman 
pysty olkavarsi, Pitkä olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet, 
Varvasahtaat 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Jalostuskelpoinen Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 31.10.2020

JULIUKSEN UNA FORTUNA 
SPECIALE FI40761/19 978101082250847 Narttu 2.7.2019

Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 33 33 15.5 13 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Posket ovat normaalit suhteessa 
kallo-osaan, Normaali otsapenger, Pyöreä ja 
kupera kallo-osa, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Hieman pyöreät silmät, Liian suuret silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Kevyet korvat, Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Matala rintakehä, Pitkä rintäkehä, 
Lyhyt rintalasta

Hieman pysty lapa, Pitkä lapa, 
Hieman pysty olkavarsi, Pitkä 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Niukat takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Pehmeä, 
Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan, 
Raajoissa pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Ulkonevat 
kyynärpäät liikkeessä

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä, Tottumaton käsittelyyn Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Luuston vahvuus, väri (väriristeytys, tumma 
pippuri & suola, selkeät vaaleat merkit) Turkki 
ajeltu, toinen silmä poistettu Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 31.10.2020

JULIUKSEN WONDER WOMAN FI32691/20 985113003340971 Narttu 3.5.2020
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 30.5 32 14.5 14.5 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa, Takaluisu kallo-osa, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Keskitummat silmät, Oikein kiinnittyneet 
korvat, Kevyet korvat, Normaalin kokoiset 
korvat Virheetön

Hieman lyhyt kaula, Kaula 
liittyy sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Lyhyt 
rintakehä

Pysty lapa, Pitkä lapa, Viisto 
olkavarsi, Pitkä olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Hieman pitkä lanne, Pitkä 
lantio, Normaalit 
takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Leveät 
etuliikkeet, Korkeat 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota) Tumma väri Marjo Nygård Tiina Kopsa 15.5.2021

KUURAPARRAN MADE BY 
LEGACY FI13940/19 990000001258430 Uros 12.12.2018

Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 34 34 15.5 16 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Posket hieman ulkonevat, 
Normaali otsapenger, Pyöreä ja kupera kallo-
osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa runkoon

Hieman pyöreät silmät, Normaalin kokoiset 
silmät, Liian suuret silmät, Tummat silmät, 
Oikein kiinnittyneet korvat, Normaalin 
kokoiset korvat

Tasapure
nta

Edestä kaksi 
hammasta 
tasapurennassa/seka
purennassa

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Lyhyt 
rintakehä

Pysty lapa, Pitkä lapa, Viisto 
olkavarsi, Pitkä olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Pitkä lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä

Silmät, Varpaat, Polvet, 
Muuta (tarkennus alle) Sydänauskultaatio Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Purenta, väri (väriristeytys, saisi olla 
sävykkäämpi pippurointi, selkeät värirajat 
raajoihin) Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 31.10.2020

NOUZER'S APOLLO FI14192/19 981098106879315 Uros 25.12.2018
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 34.5 34 16 15 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Posket ovat normaalit suhteessa 
kallo-osaan, Normaali otsapenger, Tasainen ja 
litteä kallo-osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa 
runkoon

Soikeat silmät, Hieman pyöreät silmät, 
Normaalin kokoiset silmät, Liian suuret silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Suuret korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, 
Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Pitkä lapa, Viisto 
olkavarsi, Pitkä olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Hieman pitkä lanne, Pitkä 
lantio, Normaalit 
takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Varvasahtaat 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Silmät, Varpaat Normaalit Jalostuskelpoinen Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 31.10.2020

NOUZER'S ASTRAIA FI14195/19 981098106879666 Narttu 25.12.2018
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 33 34 16.5 15.5 Neliömäinen Selkeä Hieman kevyt

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Posket ovat normaalit suhteessa 
kallo-osaan, Normaali otsapenger, Tasainen ja 
litteä kallo-osa, Takaluisu kallo-osa, Kallo-osa 
oikeassa suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Suuret korvat Virheetön Normaali kaula

Riittävä eturinta, Pyöreä 
tynnyrimäinen rintakehä, Normaali 
rintakehän syvyys, Riittävä 
rintakehä, Lyhyt rintalasta

Viisto lapa, Pitkä lapa, Viisto 
olkavarsi, Hieman lyhyt 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Suora ylälinja, Matala säkä, Normaalit 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Hieman pitkä lanne, Lyhyt 
lantio, Niukat takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Korkeat 
etuliikkeet

Varvasahtaat 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota) Rintakehän muoto Marjo Nygård

Nathalie 
Koskenniemi 31.10.2020

NOUZER'S CRUSH ON YOU FI44536/19 981098106889544 Uros 5.8.2019 Suurikokoinen +2cm 36.6 36.5 17 19 Neliömäinen Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono on 
pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket hieman 
ulkonevat, Normaali otsapenger, Tasainen ja 
litteä kallo-osa, Liian raskas kallo-osa

Pyöreät silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Ylös kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, 
Normaali rintakehän syvyys, 
Riittävä rintakehä Viisto lapa, Viisto olkavarsi

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Lyhyt häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Hieman pitkä lanne, Normaali 
lantio, Normaalit 
takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Ulkonevat 
kyynärpäät liikkeessä

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

väritys: koiralla on turhan laaja vaalea alue 
eturinnassa ja liian vaaleat sekä pehmeät 
raajakarvat Irina Poletaeva Susanna Päivätie 15.11.2020

NOUZER'S ZODIAC CHICO FI52665/16 981098106520752 Uros 6.10.2016
Lähes rotumääritelmän 
mukainen +/- 1cm 35.5 36 17.5 17 Neliömäinen Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Posket hieman ulkonevat, 
Takaluisu kallo-osa, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Pitkä rintäkehä

Viisto lapa, Hieman pysty 
olkavarsi, Hieman lyhyt 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin 
selän päälle kaartuva 
häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä) Karkea, Raajoissa pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Taka-askel jää rungon 
alle sivuliikkeessä Hyvä Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

hännän kääntyminen selälle syytä huomioida 
sekä taka-askeleen jääminen rungon alle Hilkka Salohalla Mervi Jokinen 25.9.2021

NOUZER'S ÅLL IN ONE FI28594/17 981098106586512 Uros 8.4.2017
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 35 35.3 17 17 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on yhtä pitkä suhteessa 
kallo-osaan, Posket hieman ulkonevat, 
Ylikorostunut otsapenger, Tasainen ja litteä 
kallo-osa, Kallo-osa oikeassa suhteessa 
runkoon

Hieman pyöreät silmät, Normaalin kokoiset 
silmät, Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet 
korvat, Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaulan 
asento on kaareva, Kaula 
liittyy sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, 
Normaali rintakehän syvyys, 
Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Lyhyt häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan, 
Raajoissa pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Sisäkierteiset 
kyynärpäät etuliikkeessä

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

kapea etuosa täytyy ottaa huomioon ja 
korkeahko kinner Irina Poletaeva Susanna Päivätie 14.11.2020

NOUZER'S FLASHDANCE FI38598/20 987101082967339 Narttu 9.6.2020
Lähes rotumääritelmän 
mukainen +/- 1cm 36 35 15.5 16 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kevyt 
kuono-osa, Kuono on lyhyt suhteessa kallo-
osaan, Posket hieman ulkonevat, 
Puutteellinen otsapenger, Kallo-osa oikeassa 
suhteessa runkoon

Hieman pyöreät silmät, Normaalin kokoiset 
silmät, Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet 
korvat, Normaalin kokoiset korvat

Hammas
puutoksia
/ylimääräi
siä 
hampaita 
(lisätiedot 
alle)

5 alaetuhammasta
Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Puutteellinen eturinta, Hieman 
pyöreähkö rintakehä, Normaali 
rintakehän syvyys, Lyhyt rintakehä

Viisto lapa, Hieman pysty 
olkavarsi, Lyhyt olkavarsi

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, 
Jäniksenhäntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Luisu lantio, Voimakkaat 
takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Jäykät 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä, Tottumaton käsittelyyn Varpaat Jalostuskelpoinen karkea karva päästä varpaisiin ja hyvä väri Hilkka Salohalla Susanna Päivätie 26.9.2021

PEPPERLEAF CONCETTINA FI33708/20 981098108055339 Narttu 12.5.2020
Rotumääritelmän 
mukainen 30-35cm 34 35 16 15.5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Takaluisu kallo-osa, 
Kallo-osa oikeassa suhteessa runkoon

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Hieman lyhyt 
olkavarsi

Laskeva ylälinja, Normaalit 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Pohjavilla on 
oikeassa suhteessa 
peitinkarvaan, Raajoissa 
pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä, Tottumaton käsittelyyn sappihapot Jalostuskelpoinen Hilkka Salohalla Susanna Päivätie 26.9.2021

SALTEYE'S JIMMY-PEPPER FI51978/15 981098104945865 Uros 1.10.2015
Lähes rotumääritelmän 
mukainen +/- 1cm 35,5 35 20 16 Neliömäinen Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono on 
yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
hieman ulkonevat, Normaali otsapenger, 
Tasainen ja litteä kallo-osa, Takaluisu kallo-
osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat

Virheetön
, 
Hammas
puutoksia
/ylimääräi
siä 
hampaita 
(lisätiedot 
alle)

i2 poistettu
Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, 
Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Viisto olkavarsi, 
Lyhyt olkavarsi, Sisäänpäin 
kääntyvät kyynärpäät

Suora ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus Normaali häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä) Karkea, Raajoissa pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Lyhyet askeleet 
sivuliikkeessä Hyvä Käsiteltävissä

Silmät, Varpaat, Lonkat, 
Kyynärpäät, Muuta 
(tarkennus alle) luonnetesti Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Maski saisi olla tummempi, sivuaskel saisi olla 
pidempi, jalkakarvojen pehmeys Kirsi Heino Salla Simpura-Päivö 24.10.2020

SUPER PLAY'S GRISELDA FI38521/19 981098106891414 Narttu 18.6.2019
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 32 34.5 15.5 15.5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on lyhyt suhteessa kallo-osaan, Posket 
hieman ulkonevat, Normaali otsapenger, 
Tasainen ja litteä kallo-osa, Kallo-osa 
oikeassa suhteessa runkoon

Hieman pyöreät silmät, Normaalin kokoiset 
silmät, Keskitummat silmät, Oikein 
kiinnittyneet korvat, Pystyt korvat, Normaalin 
kokoiset korvat Virheetön

Hieman lyhyt kaula, Kaula 
liittyy sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Normaali rintakehän syvyys, Pitkä 
rintäkehä

Hieman pysty lapa, Pitkä lapa, 
Hieman pysty olkavarsi, Pitkä 
olkavarsi, Rungonmyötäiset 
kyynärpäät

Suora ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin 
selän päälle kaartuva 
häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Karkea, Pohjavilla on oikeassa 
suhteessa peitinkarvaan Leveät etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Toinen korva pysty, jaloutta kaivattaisiin lisää, 
ylälinja saisi pysyä liikkeessä paremmin Marjo Nygård Sanni Oikarinen 16.5.2021

SUPERVISORS MIDNIGHT 
MOSES  FI42758/16 978101080988637 Uros 13.7.2016

Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 35 33 17 15

Korkeuttaan lyhyempi 
(lyhytrunkoinen) Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono on 
yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket ovat 
normaalit suhteessa kallo-osaan, Normaali 
otsapenger, Pyöreä ja kupera kallo-osa

Pyöreät silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Kevyet korvat, Normaalin 
kokoiset korvat

Virheetön
, 
Hammas
puutoksia
/ylimääräi
siä 
hampaita 
(lisätiedot 
alle)

Poistettu i3 oik.
ylhäältä, 4 
alaetuhammasta, p4 
vas. alhaalta

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Matala rintakehä, 
Riittävä rintakehä

Viisto lapa, Pysty olkavarsi, 
Lyhyt olkavarsi, 
Rungonmyötäiset kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Ylös 
kiinnittynyt häntä, 
Eteenpäin selän päälle 
kaartuva häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.)

Keskikarkea, Raajoissa 
pehmeä

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Taka-askel jää rungon 
alle sivuliikkeessä, 
Takakorkea liike Hyvä Käsiteltävissä Silmät, Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Alaetuhampaiden määrä, ylälinja liikkeessä, 
hännän muoto Kirsi Heino Salla Simpura-Päivö 24.10.2020

SUPERVISORS ORIGINAL FIRE FI22143/19 978141041004037 Uros 26.2.2019
Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 34 38 20 17 Neliömäinen Selkeä Normaali

Erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono on 
yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket ovat 
normaalit suhteessa kallo-osaan, Normaali 
otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-osa, 
Takaluisu kallo-osa

Hieman pyöreät silmät, Normaalin kokoiset 
silmät, Keskitummat silmät, Ylös kiinnittyneet 
korvat, Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Riittävä eturinta, Soikea rintakehä, 
Matala rintakehä, Riittävä 
rintakehä

Viisto lapa, Pysty olkavarsi, 
Lyhyt olkavarsi, Sisäänpäin 
kääntyvät kyynärpäät

Suora ylälinja, Normaali säkä, Niukat 
etukulmaukset Notko selkä, Pitkä selkä

Normaali häntä, Normaali 
hännänkiinnitys, Eteenpäin 
selän päälle kaartuva 
häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Rodunomainen ( sallitaan m/h pippuri kintereissä, mustalla lievä 
ruskehtava tai harmahtava raajoissa ja p/s ruskeus pohjavillassa 
sekä niskassa ja kintereissä)

Keskikarkea, Raajoissa 
pehmeä

Kapeat etuliikkeet, 
Sisäkierteiset kyynärpäät 
etuliikkeessä

Yhdensuuntaiset 
takaliikkeet

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Hyvä Käsiteltävissä Varpaat Normaalit

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Etuosan, erityisesti olkavarren rakenne, 
hännän muoto&asento Kirsi Heino Salla Simpura-Päivö 24.10.2020

VICTORIOUS STAR E PUR SI 
MUOVE FI44006/19 990000000809061 Narttu 22.5.2018

Rotumäääritelmän 
mukainen 30-35cm 33.5 35.5 16 15.5 Neliömäinen Selkeä Normaali

Yhdensuuntaiset kallon ja kuonon linjat, Kuono 
on yhtä pitkä suhteessa kallo-osaan, Posket 
ovat normaalit suhteessa kallo-osaan, 
Normaali otsapenger, Tasainen ja litteä kallo-
osa

Soikeat silmät, Normaalin kokoiset silmät, 
Tummat silmät, Oikein kiinnittyneet korvat, 
Normaalin kokoiset korvat Virheetön

Normaali kaula, Kaula liittyy 
sulavasti ylälinjaan

Selvästi erottuva eturinta, Soikea 
rintakehä, Normaali rintakehän 
syvyys, Riittävä rintakehä

Hieman pysty lapa, Hieman 
lyhyt lapa, Viisto olkavarsi, Pitkä 
olkavarsi, Hieman ulkonevat 
kyynärpäät

Laskeva ylälinja, Normaali säkä, 
Normaalit etukulmaukset

Kiinteä selkä, Normaali 
selän pituus

Normaali häntä, Alas 
kiinnittynyt häntä

Normaali lanne, Normaali lantio, 
Normaalit takakulmaukset

Pieniä virheitä (sallitaan mustalla ja m/h pohjavillassa lievä 
virheväritys, p/s vaaleammat raajat sekä parta ja maski sekä 
lievästi ruskeat karvanlatvat, muholla hieman savuiset merkit sekä 
valkoisella lievä keksin väri selässä. Mutta värin täytyy olla 
kuitenkin nopeasti katsottuna oikea.) Karkea, Runsas pohjavilla

Yhdensuuntaiset 
etuliikkeet, Ulkonevat 
kyynärpäät liikkeessä

Länkisääriset 
takaliikkeet, Sirppikinner 
liikkeessä

Tasapainoiset 
sivuliikkeet Erinomainen Käsiteltävissä

Silmät, Selkä, Polvet, 
Lonkat, Kyynärpäät

Jalostuskelpoinen  seuraavin ehdoin 
(lisätietoihin mihin pitää kiinnittää huomiota)

Karvan väriin ja laatuun tulee kiinnittää 
huomiota, mustaa pohjavillaa (mustista 
syntynyt pippuri) on suhteessa paljon 
peitinkarvaan joka vaikuttaa harvalta Hilkka Salohalla Susanna Päivätie 7.10.2020


