
Jalostustarkastetut schipperket 2015

Tässä katalogissa julkaistaan niiden vuonna 2015 jalostustarkastettujen ja jalostustarkastuksen 
hyväksytysti läpäisseiden schipperkeiden jalostustarkastusarvostelut, joiden omistajat ovat luvan 
tietojen julkaisulle antaneet.

Jalostustarkastusarvostelujen julkaisun ja lukemisen helpottamiseksi arvostelut on kirjoitettu 
puhtaaksi lausemuotoon poimimalla koirien saamat arvosanat suoraan kunkin koiran 
koirakohtaisesta arvostelulomakkeesta. Lisäksi arvosteluihin on kirjattu kussakin arvostelukohdassa 
mahdolliset koiralle kirjatut lisämaininnat (esim. karvanlähtö ym.).

Jalostustarkastuksen päivämäärä: 27.6.2015
Jalostustarkastuksen tehnyt tuomari: Marja Talvitie

Urokset

Alenas Easy Jumper
FIN50263/07
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN50263/07&R=83
om. Pia Kivisammal, Helsinki
yhteystiedot: pia.kivisammal@kolumbus.fi, p. 0407387194

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Rodunomainen korkeus. Pituudeltaan neliö. 
Paino 6,9 kg, keskikokoinen. Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen 
lihaksisto. Rodunomainen karvanlaatu. Rodunomainen kaulus. Housukarvat kääntyvät 
rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus. Puutteellinen/niukka turkki, karvanlähtö. 
Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta pohjavillan väri. Normaalit kivekset. Itsevarma 
käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Riittävä huulten pigmentti (kulunut, 
hampaan kuluttama). Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Kuonon muoto leveä. Kallon muoto 
pyöreähkö. Rodunomainen kallon leveys. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen silmien 
muoto, koko ja väri. Rodunomaiset hienot korvat. Rodunomainen korvien koko, kiinnittyminen ja 
muoto. Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.
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Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Rodunomainen säkä. Rodunomainen keskiselkä. 
Rodunomainen lanne, lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta ja rintakehä. Rodunomainen 
rintakehän syvyys ja rintakehän pituus. Rodunomainen rintalasta. Rodunomainen vatsalinja.

Raajat
Hieman puutteelliset etukulmaukset. Eturaajojen asento ulkokierteinen. Löysät lavat. Olkavarsien 
tulisi olla pidemmät. Ulkonevat kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset 
välikämmenet/ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen 
takaraajojen asento. Rodunomaiset reidet ja sääret.

Häntä
Töpö häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. 

Liikkeet
Eturaajoissa tassut ulkokierteiset. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen 
askelpituus. Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät kyynärpäät.

***

Bablo
FI23739/12
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI23739/12&R=83
om. Matti Tuomaala, Mäkelä
yhteystiedot: tuomaala.matti@gmail.com, p. 0404642030

Kokonaisvaikutelma
Kevyt/ilmava yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan neliö. Paino 6,2 kg. Riittävä 
sukupuolileima. Kevyt luusto. Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen karvanlaatu. Puutteellinen 
kaulus, karvanlähtö. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Lähes suora karvan suoruus. 
Puutteellinen/niukka turkki, karvanlähtö. Rodunomainen karvan väri. Yksivärinen. Musta 
pohjavillan väri. Normaalit kivekset. Käyttäytymiseltään epävarma.

Pää
Kokonaisuudeltaan pieni. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Kuonon muoto kapea. Kallon muoto kapea. Kallon leveys 
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kapea. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen silmien muoto, koko ja väri. Rodunomaiset 
korvat. Korvat kooltaan keskisuuret. Rodunomainen korvien kiinnittyminen ja muoto. 
Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Rodunomainen säkä. Rodunomainen keskiselkä. 
Hieman pitkä lanne. Rodunomainen lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta ja rintakehä. 
Rodunomainen rintakehän syvyys ja pituus. Rodunomainen rintalasta. Rodunomainen vatsalinja.

Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat. Olkavarsissa 
erittäin hyvä pituus/asento. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset 
välikämmenet/ranteet. Korostuneet takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen 
takaraajojen asento. Rodunomaiset reidet. Hieman pitkät sääret.

Häntä
Töpö häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: töpö pystyssä. Hännän 
asento seistessä: töpö pystyssä.

Liikkeet
Eturaajoissa tassut ulkokierteiset. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen 
askelpituus. Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Hieman löysät kyynärpäät.

***

Bedro
FI23738/12
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI23738/12&R=83
om. Janne Jokivirta, Turku
yhteystiedot: janne.jokivirta@huntteri.fi, p. 0505234444

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan neliö. Paino 6,3 kg. Erinomainen 
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sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Rodunomainen karvanlaatu. 
Puutteellinen kaulus, karvanlähtö. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan 
suoruus. Puutteellinen/niukka turkki, karvanlähtö. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta 
pohjavillan väri. Normaalit kivekset. Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Puutteellinen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto. Rodunomainen kallon 
muoto. Rodunomainen kallon leveys. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen silmien muoto. 
Silmät kooltaan pienet. Rodunomainen silmien väri. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien 
koko, kiinnittyminen ja muoto. Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Korkea säkä. Rodunomainen keskiselkä. Pitkä lanne. 
Rodunomainen lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta ja rintakehä. Rodunomainen 
rintakehän syvyys ja pituus. Lyhyt rintalasta. Rodunomainen vatsalinja.

Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat. Olkavarsissa 
erittäin hyvä pituus/asento. Kyynärpäät ks. liike. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset 
välikämmenet/ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen 
takaraajojen asento. Rodunomaiset reidet ja sääret.

Häntä
Häntä pitkä (kintereeseen asti). Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla 
selän päällä (tiukka). Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä (tiukka).

Liikkeet
Rodunomaiset eturaajat. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen askelpituus. 
Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät kyynärpäät.

***



Taikurin Briljant
FIN36572/08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN36572/08&R=83
om. Minna Saranpää c/o Marjaana Pakkala
yhteystiedot: lakeudenvuohituote@netikka.fi,  p. 0449319534

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan neliö. Paino 7,3 kg. Erinomainen 
sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Hieman pehmeä karvanlaatu, 
karvanvaihto. Hieman puutteellinen kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen 
karvan suoruus. Puutteellinen/niukka turkki, karvanvaihto. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta 
pohjavillan väri. Normaalit kivekset. Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon, ei saa olla lyhyempi. Rodunomainen kuonon muoto. 
Rodunomainen kallon muoto ja leveys. Rodunomainen otsapenger, korostunut. Rodunomainen 
silmien muoto, koko ja väri. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien koko, kiinnittyminen ja 
muoto. Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Rodunomainen säkä. Hieman köyristyvä keskiselkä. 
Rodunomainen lanne. Rodunomainen lantio. Hieman laskeva lantion asento. Rodunomainen 
eturinta ja rintakehä. Rodunomainen rintakehän syvyys. Lyhyt rintakehän pituus. Lyhyt rintalasta. 
Rodunomainen vatsalinja.

Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat. Olkavarsien 
tulisi olla pidemmät. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset 
välikämmenet/ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen 
takaraajojen asento. Hieman lyhyet reidet. Rodunomaiset sääret.

Häntä
Häntä pitkä (kintereesen asti). Matala hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla selän 
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päällä (löysä). Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä (löysä).

Liikkeet
Rodunomaiset eturaajat. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen askelpituus. 
Toimiva takatyöntö. Hieman rauhaton selänasento. Löysät kyynärpäät. 

***

Nartut

Faksimil Speranza Ultima di Durante
FIN12614/05
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN12614/05&R=83
om. Pirjo Lehmustola-Franzen

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Rodunomainen korkeus. Pituudeltaan tosi 
neliö. Paino 5,9 kg, keskikokoinen. Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. 
Erinomainen lihaksisto. Hieman pehmeä karvanlaatu. Puutteellinen kaulus, karvanlähtö. 
Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus. Rodunomainen turkki. 
Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta pohjavillan väri. Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Kuonon suhde kalloon vähän lyhyt. Rodunomainen kuonon muoto. Kallon muoto hieman pyöreä. 
Rodunomainen kallon leveys. Hieman korostunut otsapenger. Rodunomainen silmien muoto ja 
koko. Silmien väri riittävän tumma. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien koko, 
kiinnittyminen ja muoto. Hampaista poistettu 3 etuhammasta. Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Hieman lyhyt kaula. Suora ylälinja. Korkea säkä. Rodunomainen keskiselkä. Rodunomainen lanne 
ja lantio. Hieman laskeva lantion asento. Rodunomainen eturinta. Leveä rintakehä. Rodunomainen 
rintakehän syvyys ja pituus. Tosi lyhyt rintalasta. Rodunomainen vatsalinja.

Raajat
Puutteelliset etukulmaukset. Leveä/sisäkierteinen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat. Hieman 
lyhyet olkavarret. Ulkonevat kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset 
välikämmenet/ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen 
takaraajojen asento. Hieman lyhyet reidet. Hieman lyhyet sääret.

Häntä
Häntä pitkä (kintereesen asti). Hieman matala hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: rullalla 
selän päällä. Hännän asento seistessä: riippuva.

Liikkeet
Eturaajat sisäkierteiset, tosi leveät. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Hieman sidottu 
askelpituus. Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät kyynärpäät.

***
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Fandal's Tigra
FI504537/13
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI50453/13&R=83
om. Laura Saranpää, Seinäjoki

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Korkeus 35 cm, rodunomainen. Pituudeltaan 
neliö. Paino 7,3 kg, keskikokoinen. Riittävä sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen 
lihaksisto. Rodunomainen karvanlaatu. Puutteellinen kaulus, karvanlähtö. Housukarvat kääntyvät 
rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus. Rodunomainen turkki. Rodunomainen turkki. 
Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta pohjavillan väri. Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Kuonon muoto rodunomainen, tyvi saisi olla täyteläisempi. 
Kallon muoto rodunomainen, kapea. Kallon leveys kapeahko. Korostunut otsapenger. Silmien 
muoto pyöreä. Rodunomainen silmien muoto ja koko. Silmien väri riittävän tumma. Rodunomaiset 
korvat. Korvat kooltaan keskisuuret. Korvat kiinnitykseltään hieman lähekkäin. Korvien muoto 
rodunomainen. Hampaista puuttuu 4x p1. Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Rodunomainen säkä. Rodunomainen keskiselkä. 
Rodunomainen lanne, lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta ja rintakehä. Rodunomainen 
rintakehän syvyys. Lyhyt rintakehän pituus. Lyhyt rintalasta. Rodunomainen vatsalinja.

Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Rodunomainen eturaajojen asento. Rodunomaiset lavat. Olkavarsien 
tulisi olla pidemmät. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset 
välikämmenet/ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen 
takaraajojen asento. Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset sääret.

Häntä
Töpö häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: töpö pystyssä. Hännän 
asento seistessä: töpö pystyssä.

Liikkeet
Eturaajoissa tassut ulkokierteiset. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen 
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askelpituus. Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Hieman löysät kyynärpäät.

***

Fandal's Tirana
FI50454/13
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI50454/13&R=83
om. Laura Saranpää, Seinäjoki

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma, iso. Normaali yleiskunto. Korkeus 37 cm, suuri. Pituudeltaan pitkä. 
Paino 7,7 kg, suuri, sopiva korkeuteen. Puutteellinen sukupuolileima. Raskas luusto. Erinomainen 
lihaksisto. Hieman pehmeä karvanlaatu. Puutteellinen kaulus, karvanlähtö. Housukarvat kääntyvät 
rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus. Niukka turkki, karvanlähtö. Rodunomainen väri. 
Yksivärinen. Musta pohjavillan väri. Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Puutteellinen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto. Kapea kallon muoto. Vielä 
kapea kallon leveys. Rodunomainen otsapenger. Pyöreä silmien muoto. Rodunomainen silmien 
koko. Riittävän tumma silmien väri. Rodunomaiset korvat. Korvat kooltaan pitkät. Rodunomainen 
korvien kiinnittyminen ja muoto. Hampaista puuttu 4 x p1. Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Suora ylälinja. Rodunomainen säkä. Rodunomainen keskiselkä. Pitkä lanne. 
Rodunomainen lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta. Hieman kapea rintakehä. 
Rodunomainen rintakehän syvyys. Lyhyt rintakehän pituus. Vielä lyhyempi rintalasta. Vähän 
vinttikoiramainen vatsalinja.

Raajat
Puutteelliset etukulmaukset. Eturaajojen asento kapea. Hieman pystyt lavat. Olkavarsien tulisi olla 
pitemmät. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset välikämmenet/ranteet. 
Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento. 
Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset sääret.

Häntä
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Töpö häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: töpö pystyssä. Hännän 
asento seistessä: riippuva.

Liikkeet
Rodunomaiset eturaajat. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen askelpituus. 
Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät kyynärpäät.

***

Ison Mustan Jandora
FI15961/13
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI15961/13&R=83
om. Janna Pinnioja, Forssa

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Normaali yleiskunto. Pituudeltaan neliö. Paino 7,2 kg, suuri. 
Riittävä sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Hieman pehmeä 
karvanlaatu, karvanlähtö. Rodunomainen kaulus, karvanlähtö. Housukarvat kääntyvät 
rodunomaisesti. Karvan suoruus rodunomainen. Rodunomainen turkki. Rodunomainen väri. 
Yksivärinen. Musta pohjavillan väri. Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto. Rodunomainen kallon muoto 
ja leveys. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen silmien muoto, koko ja väri. Rodunomaiset 
korvat. Rodunomainen korvien koko, kiinnittyminen ja muoto. Rodunomaiset hampaat. 
Rodunomainen purenta. 

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Hieman matala säkä. Rodunomainen keskiselkä. 
Rodunomainen lanne, lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta ja rintakehä. Rodunomainen 
rintakehän syvyys ja pituus. Hieman lyhyt rintalasta. Rodunomainen vatsalinja.

Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Hieman ulkokierteinen eturaajojen asento. Hieman pystyt lavat. 
Olkavarsien tulisi olla pidemmät. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset 
välikämmenet/ranteet. Puutteelliset takakulmaukset. Puutteelliset kintereet. Rodunomainen 
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takaraajojen asento. Hieman lyhyet reidet. Hieman lyhyet sääret.

Häntä
Häntä lähes pitkä (kintereesen asti). Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: 
rullalla selän päällä. Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä.

Liikkeet
Rodunomaiset eturaajat. Takaraajoissa rodunomainen suora liike. Askelpituus hieman sidottu. 
Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät kyynärpäät.

***

Mustavuoren Villa
FI11945/09
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI11945/09&R=83
om. Leena Jussila, Vuohijärvi

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma. Yleiskunnoltaan hieman lihava. Rodunomainen korkeus. 
Pituudeltaan neliö. Paino 6,9 kg, keskikokoinen. Riittävä sukupuolileima. Rodunomainen luusto. 
Erinomainen lihaksisto. Pehmeä karvanlaatu, steriloitu. Rodunomainen kaulus. Housukarvat 
kääntyvät rodunomaisesti. Lähes suora karva. Runsas turkki. Hieman rusehtava väri. Yksivärinen. 
Pohjavillan väri hieman punaruskea. Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto. Rodunomainen kallon muoto 
ja leveys. Rodunomainen otsapenger. Silmät muodoltaan hieman pyöreät. Rodunomainen silmien 
koko. Silmien väri riittävän tumma. Hieman leveätyviset korvat. Rodunomainen korvien koko ja 
kiinnittyminen. Hampaista puuttuu P1 alhaalta. Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Hieman matala säkä. Rodunomainen keskiselkä. 
Rodunomainen lanne ja lantio. Rodunomainen lantion asento. Rodunomainen eturinta. Leveä 
rintakehä. Rodunomainen rintakehän syvyys. Lyhyt rintakehän pituus. Lyhyt rintalasta. 
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Rodunomainen vatsalinja.

Raajat
Puutteelliset etukulmaukset. Sisäkierteinen eturaajojen asento. Hieman pystyt lavat. Lyhyet + pystyt 
olkavarret. Hieman ulkonevat kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Hieman pysty välikämmen/ranne. 
Korostuneet takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento. 
Rodunomaiset reidet. Rodunomaiset sääret.

Häntä
Töpö häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: töpö pystyssä. Hännän 
asento seistessä: töpö pystyssä.

Liikkeet
Sisäkierteiset eturaajat. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen askelpituus. 
Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät kyynärpäät. 

Muuta huomioitavaa: Steriloitu yhden pentueen jälkeen.

***

Mystinen Foxylady
FI41494/11
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI41494/11&R=83
om. Nina Blomqvist, Vantaa

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma, kevyt/ilmava. Normaali yleiskunto. Rodunomainen korkeus. 
Pituudeltaan hieman pitkänomainen. Paino 5,7 kg, keskikokoinen. Erinomainen sukupuolileima. 
Kevyt luusto. Riittävä lihaksisto. Rodunomainen karvanlaatu. Rodunomainen kaulus. Housukarvat 
kääntyvät rodunomaisesti. Karvan suoruus lähes suora. Puutteellinen/niukka turkki, karvanlähtö. 
Rodunomainen väri. Yksivärinen. Pohjavillan väri musta. Itsevarma käyttäytyminen. 

Pää
Kokonaisuudeltaan pieni. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto, hieman kevyt. Kallon muoto 
hieman pyöreä. Rodunomainen kallon leveys. Hieman korostunut otsapenger. Rodunomainen 
silmien muoto ja koko. Silmien väri riittävän tumma, ruskea. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen 
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korvien koko, kiinnittyminen ja muoto. Hampaista puuttuu 4 x p2. Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Hieman matala säkä. Keskiselkä hieman pehmeä. 
Rodunomainen, pitkä lanne. Rodunomainen lantio. Hieman laskeva lantion asento. Rodunomainen 
eturinta ja rintakehä. Rodunomainen rintakehän syvyys. Lyhyt rintakehän pituus. Lyhyt rintalasta. 
Vinttikoiramainen vatsalinja. 

Raajat
Rodunomaiset etukulmaukset. Hieman kapea/ulkokierteinen eturaajojen asento. Hieman pystyt 
lavat. Lyhyet olkavarret. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset etukäpälät, litteät/hajavarpaiset 
takakäpälät. Rodunomaiset välikämmenet/ranteet. Rodunomaiset takakulmaukset. Rodunomaiset 
kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento. Reidet saisivat olla hieman leveämmät. 
Rodunomaiset sääret.

Häntä
Häntä pitkä (kintereeseen asti). Matala hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: riippuva. 
Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä (löysä).

Liikkeet
Eturaajoissa tassut hieman ulkokierteiset. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. 
Rodunomainen askelpituus. Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät 
kyynärpäät. 

***

Pikkuhäjyn Onnenpäivä
FI41966/13
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI41966/13&R=83
om. Nina Blomqvist, Vantaa

Kokonaisvaikutelma
Tasapainoinen yleisvaikutelma, hieman raskas. Normaali yleiskunto. Korkeudeltaan suuri. 
Pituudeltaan neliö. Paino 6,6 kg. Puutteellinen sukupuolileima, hieman urosmainen. Rodunomainen 
luusto. Erinomainen lihaksisto. Hieman pehmeä karvanlaatu. Puutteellinen kaulus. Housukarvat 
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kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus. Rodunomainen turkki. Rodunomainen 
väri. Yksivärinen. Pohjavillan väri musta. Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto. Rodunomainen kallon muoto 
ja leveys. Hieman korostunut otsapenger. Rodunomainen silmien muoto ja koko. Silmien väri 
riittävän tumma. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien koko, kiinnittyminen ja muoto. 
Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta. 

Kaula ja runko
Lyhyt kaula. Suora ylälinja. Hieman matala säkä. Rodunomainen keskiselkä. Rodunomainen lanne, 
lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta ja rintakehä. Rodunomainen rintakehän syvyys. 
Hieman lyhyt rintakehän pituus. Hieman lyhyt rintalasta. Rodunomainen vatsalinja. 

Raajat
Puutteelliset etukulmaukset. Ulkokierteinen eturaajojen asento. Hieman pystyt lavat. Olkavarsien 
tulisi olla pidemmät. Rodunomaiset kyynärpäät. Rodunomaiset käpälät. Rodunomaiset 
välikämmenet/ranteet. Hieman puutteelliset takakulmaukset. Puutteelliset kintereet. Takaraajojen 
asento hieman kinnerahdas. Hieman lyhyet reidet. Hieman lyhyet sääret. 

Häntä
Töpö häntä. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: töpö pystyssä. Hännän 
asento seistessä: töpö pystyssä.

Liikkeet
Eturaajoissa tassut ulkokierteiset. Takaraajat kinnerahtaat. Hieman sidottu askelpituus. Toimiva 
takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät kyynärpäät. 

***



Quiang Shi Sumo Baby
FI15929/14
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FI15929/14&R=83
om. Verna Bützow, Siuntio

Kokonaisvaikutelma
Kevyt/ilmava yleisvaikutelma, karvaton. Normaali yleiskunto. Korkeus 30 cm, rodunomainen. 
Pituudeltaan pitkänomainen. Paino 5,1 kg, keskikokoinen. Erinomainen sukupuolileima. 
Rodunomainen luusto. Erinomainen lihaksisto. Pehmeä karvanlaatu, karvanlähtö. Puutteellinen 
kaulus. Housukarvat kääntyvät rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus. 
Puutteellinen/niukka turkki, karvanlähtö. Rodunomainen väri. Yksivärinen. Musta pohjavillan väri. 
Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Rodunomainen kuonon suhde kalloon. Rodunomainen kuonon muoto. Rodunomainen kallon muoto 
ja leveys. Rodunomainen otsapenger. Rodunomainen silmien muoto, koko ja väri. Rodunomaiset 
korvat. Rodunomainen korvien koko, kiinnittyminen ja muoto. Hampaista puuttuu 2x p2 ylhäältä. 
Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Pehmeä ylälinja. Hieman matala säkä. Hieman pehmeä keskiselkä. Hieman 
köyry lanne. Rodunomainen lantio ja lantion asento. Rodunomainen eturinta. Kapeahko rintakehä. 
Rodunomainen rintakehän syvyys. Hieman lyhyt rintakehän pituus. Lyhyt rintalasta. Hieman liian 
nouseva vatsalinja.

Raajat
Puutteelliset etukulmaukset. Sisäkierteinen eturaajojen asento. Pystyt lavat. Olkavarsien tulisi olla 
pidemmät. Ulkonevat kyynärpäät. Hieman litteät käpälät. Rodunomaiset välikämmenet/ranteet. 
Korostuneet takakulmaukset. Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento. 
Rodunomaiset reidet. Hieman pitkät sääret.

Häntä
Häntä pitkä (kintereesen asti), paimenkoukku. Rodunomainen hännän kiinnitys. Hännän asento 
liikkeessä: rullalla selän päällä (löysä). Hännän asento seistessä: rullalla selän päällä (löysä).
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Liikkeet
Eturaajoissa tassut ulkokierteiset. Takaraajoissa rodunomaiset suorat liikkeet. Rodunomainen 
askelpituus. Toimiva takatyöntö. Hieman rauhton selänasento. Ulkonevat, löysät kyynärpäät.

***

Valkohampaan Opus Dei
FIN45484/08
http://jalostus.kennelliitto.fi/frmKoira.aspx?RekNo=FIN45484/08&R=83
om. Miia Laaksonen, Kirkkonummi

Kokonaisvaikutelma
Yleisvaikutelma tasapainoinen, kevyt. Normaali yleiskunto. Korkeudeltaan pieni. Pituudeltaan 
neliö. Paino 4 kg, pieni. Erinomainen sukupuolileima. Rodunomainen luusto. Riittävä lihaksisto. 
Hieman pehmeä karvanlaatu. Puutteellinen kaulus, karvanlähtö. Housukarvat kääntyvät 
rodunomaisesti. Rodunomainen karvan suoruus. Niukka turkki, karvanlähtö. Rodunomainen väri. 
Yksivärinen. Musta pohjavillan väri. Itsevarma käyttäytyminen.

Pää
Tasapainoinen kokonaisuus. Erinomainen kirsun pigmentti. Erinomainen huulten pigmentti. 
Kuonon suhde kalloon lyhyt, ei saisi olla lyhyempi. Rodunomainen kuonon muoto. Hieman pyöreä 
kallon muoto. Rodunomainen kallon leveys. Hieman korostunut otsapenger. Rodunomainen silmien 
muoto ja koko. Silmien väri riittävän tummanruskea. Rodunomaiset korvat. Rodunomainen korvien 
koko, kiinnittyminen ja muoto. Rodunomaiset hampaat. Rodunomainen purenta.

Kaula ja runko
Rodunomainen kaula. Rodunomainen ylälinja. Hieman matala säkä. Rodunomainen keskiselkä. 
Rodunomainen lanne ja lantio. Hieman laskeva lantion asento. Rodunomainen eturinta. Riittävän 
leveä rintakehä. Rodunomainen rintakehän syvyys. Lyhyehkö rintakehän pituus. Lyhyt rintalasta. 
Hieman vinttikoiramainen vatsalinja.

Raajat
Puutteelliset etukulmaukset. Eturaajojen asento leveä, hieman ulkokierteinen. Löysät lavat. 
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Olkavarsien tulisi olla pidemmät. Ulkonevat kyynärpäät. Vähän litteät käpälät. 
Välikämmenet/ranteet hieman pystyt, hieman peräänantavat. Rodunomaiset takakulmaukset. 
Rodunomaiset kintereet. Rodunomainen takaraajojen asento, hieman maa-ahtaat. Rodunomaiset 
reidet. Rodunomaiset sääret. 

Häntä
Töpö häntä. Matala hännän kiinnitys. Hännän asento liikkeessä: töpö pystyssä. Hännän asento 
seistessä: riippuva.

Liikkeet
Eturaajoissa tassut ulkokierteiset. Takaraajoista hieman maa-ahdas. Hieman sidottu askelpituus. 
Toimiva takatyöntö. Rodunomainen vakaa selänasento. Löysät kyynärpäät.

***


