
Kajaani kv 12.1.2020, Kati Kilpeläinen-Turunen  
 
 
NUO, urokset 
 
NUO ERI 2  /  Tipsuntassun Tasku-Matti /  FI46938/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Oikea uroksen leima. Kokoon sopiva luuston vahvuus. Hyvä pään muoto, kunnon 
pyöreät silmät. Purenta ok. Hyvä alaleuka. Ikäisekseen erinomainen eturinta. Etuasentoinen lapa. Runko ei 
saa enää syventyä. Tasapainoisesti kulmautunut. Hieman litteä häntä, kaunis plyymi. Liikkuu hyvällä 
askelpituudella. Oikea turkin laatu. Hyvä luonne.  
 
 
NUO ERI 1 SA, PU 1, SERT, CACIB, VSP   /  Toyway Syysprinssi /  FI51219/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Vahva uros jolla hyvät mittasuhteet ja luuston vahvuus. Kauniit ääriviivat. Komea uroksen pää, oikea ilme. 
Hyvä alaleuka, purenta ok. Hyvä eturinta, runko saa vielä vahvistua. Tasapainoisesti kulmautunut, hieman 
pitkä lanneosa. Kaunis häntä. Liikkuu vetävällä askeleella ja oikealla asenteella. Oikea karvanlaatu.  
 
 
 
AVO, urokset  
 
AVO EH 2  /  Dorona’s Brandon /  FI55439/15  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Sopiva luustonvahvuus. Hieman litteä kaulaosa. Suurehkot korvat, mutta oikea 
ilme. Voimakas alaleuka, purenta ok. Hieman lyhyt kaula. Hyvä eturinta, runko saa vielä voimistua. Riittävät 
etu- ja takakulmaukset. Hyvä häntä. Liikkuu edestä hyvin, takapotkua saisi olla enemmän. Oikea karvalaatu. 
Hyvä luonne.  
 
AVO EH1  /  Rina-Cza’s Aloha Idaho  / FI47363/13 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Sopiva luuston vahvuus. Hyvät pään mittasuhteet, pyöreäköt silmät ja ilmavat 
korvat.  Pitkä alaleuka, purenta ok. Etuasentoinen lapa. Hyvä eturinta. Voimakas runko. Tasapainoisesti 
kulmautunut. Hieman litteä häntä. Liikkuu hieman löysästi edestä, takaa hyvin. Oikea karvanlaatu. Hyvä 
luonne.  
 
 
 
VAL, urokset 
 
VAL ERI 2 SA, PU 3   /  Saffron Hooligan  /  FI46417/13 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Kookas uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kauniit ääriviivat. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä uroksen pää, hieman 
kookkaat korvat. Purenta ok. Alaleuka voisi olal leveämpi. Kaunis kaula. Hyvä eturinta ja runko. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis häntä. Liikuu vetävästi hyvällä askelpituudella ja oikealla ryhdillä. Hyvä 
karvanlaatu ja luonne.  
 
VAL ERI 4  /  Tashi-Gong Expression  /  FI32518/17  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko ja mittasuhteet ja looston vahvuus. Hieman litteä kallo-osa. Hyvä kuono-osa, purenta ok. Kauniit 
korvat. Hyvä eturinta ja runko. Riittävästi, mutta tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Voisi liikkua 
pidemmällä askeleella sekä edestä että takaa. Karva ei parhaimmillaan. Hyvä luonne.  
 



VAL ERI  1 SA, PU 2, VARACACIB /  Tashi-Gong Handsome Harrison  /  FI15770/14  
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko ja mittasuhteet ja kauniit ääriviivat. Hyvä luuston vahvuus. Komea uroksen pää. Oikea ilme. 
Purenta ok. Hyvä alaleuka. Kaunis kaula. Riittävä eturinta, hyvä runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis 
plyymi hännässä. Liikkuu hieman löysästi edestä, takaa hyvin. Oikea karvanlaatu. Hyvä luonne.  
 
VAL ERI 3 SA, PU 4   /  Toyway Q-Raketti   /  FI10917/17 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Kookas uros, jolla hyvät mittasuhteet ja luustonvahvuus. Komea uroksen pää, oikea ilme. Purenta ok, kauniit 
korvat. Hyvä eturinta. Runko voisi olla voimakkaampi. Tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis häntä. Liikkuu 
tehokkaasti hyvällä asenteella. Hieman villava karvapeite. Hyvä luonne.  
 
VAL EH  / Zaranel Huugo   /  FI15297/15 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko ja mittasuhteet ja luustonvahvuus. Voimakas kaulaosa, hyvä kuono-osa, oikea ilme, purenta ok. 
Hyvä eturinta. Voimakas runko. Voisi kantaa itseään ryhdikkäämmin. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 
löysästi edestä, takaa riittävällä askelpituudella. Litteä häntä. Oikea karvanlaatu. Rauhallinen luonne.  
 
 
 
JUN, nartut 
 
JUN  ERI 1 SA, VASERT   / Chilipepper  /  FI47550/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Lupaava juniori, jolla hyvä koko ja mittasuhteet ja luuston vahvuus. Lupaava pää ja ilme. Pitkä alaleuka. 
Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu vielä hieman löysästi 
edestä, takaa hyvällä askelpituudella ja asenteella. Ei täydessä turkissa tänään. Oikea karvanlaatu. Hyvä 
luonne.  
 
JUN EH 2  / Vionan Jewels Aretha  FI23654/19 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko. Mittasuhteiltaan pitkähkö. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä pää ja ilme. Purenta ok. Etuasentoinen 
lapa. Ikäisekseen hyvä eturinta ja runko. Riittävästi kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkeet pitää vakiintua vielä 
edestä ja takaa. Hyvä turkinlaatu ja luonne.  
 
 
 
NUO, nartut 
 
NUO ERI 2   /  Cayenne   /  FI47548/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko, mittasuhteet ja luuston vahvuus. Päänmittas paassa mutta silmien alle saa tulla lisää täytettä. 
Hieno purenta. Kaunis kaula. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu vielä 
löysästi edestä, takaa oikealla askelpituudella ja asenteella. Ei täydessä turkissa tänään. Oikea karvanlaatu. 
Hyvä luonne.  
 
 
NUO ERI 1 SA, PN 2, SERT, VARACACIB  /  Chamimelon   /  FI47549/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Kaunis nuori narttu, jolla hyvä koko, mittasuhteet ja luustonvahvuus. Kaunis nartun pää ja oikea ilme. 
Purenta ok. Hieman pitkä alaleuka. Kaunis kaula. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä 
häntä. Liikkuu vetävällä askeleella ja oikealla asenteella. Oikea karvanlaatu. Hyvä luonne  
 



AVO, nartut 
 
AVO EH 2   / Athena  /  SE53530/2016 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Tänään karvattomuudesta johtuen kevyen vaikutelman antava narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Riittävä 
luustonvahvuus. Hyvä pää ja ilme. Purenta ok. Hieman ilmavat korvat. Riittävä eturinta ja rungon vahvuus. 
Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hieman löysästi edestä, takaa riittävällä askelpituudella. Hyvä häntä. 
Niukka, mutta oikealaatuinen karva. Hyvä luonne.  
 
AVO ERI 1 SA /  Shanhearts Blessed  /  FI13300/18 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko ja mittasuhteet. Sopiva luustonvahvuus. Hyvä pää ja ilme. Hieman pitkä ja kapea alaleuka. 
Purenta ok. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu hieman löysästi 
edestä, takaa hyvällä askelpituudella. Karvanlaatu ok. Hyvä luonne.  
 
 
 
VAL, nartut 
 
VAL ERI 1 SA, PN 1, CACIB, ROP  / Bendafeims Gentiana  /  FI23829/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko ja mittasuhteet ja luustonvahvuus. Kauniit ääriviivat. Hyvä pää ja ilme. Purenta ok. Kauniit korvat. 
Hyvä eturinta. Rintakehä voisi olla pidempi. Tasapainoisesti kulmautunut. Kaunis plyymi. Liikkuu vetävällä 
askeleella ja hyvällä asenteella. Oikea karvanlaatu. Hyvä luonne.  
 
VAL ERI 2 SA, PN 3  /  Playpoint Silvermist  /  FI38833/16 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Hyvä koko ja mittasuhteet ja luuston vahvuus. Kauniit ääriviivat. Hyvä pää ja ilme. Pitkä purenta. Hieman 
ilmavat korvat. Kaunis kaula. Hyvä eturinta ja runko. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä häntä. Liikkuu 
sivulta hyvällä askelpituudella, takaa hieman kapeasti. Hyvä turkinlaatu ja luonne.  
 
 
 
VET, nartut  
 
VET ERI 1 SA, PN 4, ROP veteraani  /  Mow-Zow Isa-Bella  /  FI13863/10 
Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 
 
Ihastuttava vanha rouva, jolla hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä luuston vahvuus. Kaunis nartun pää, oikea 
ilme. Purenta ok, hieman ilmavat korvat. Hyvä eturinta, voimakas runko. Tasapainoisesti kulmautunut. 
Kaunis plyymi hännässä. Liikkuu vielä kevyellä hyvällä askelpituudella ja hyvällä asenteella. Hieman jo 
pehmeyttä turkissa.  
 
 
 
 
 

 
 


