
PIEKSÄMÄKI RN 2.7.2022,  Katriina Huhtinen  

 

 

NUO, urokset 

 

NUO ERI 1 SA, PU 2, VASERT  /  Yawiles Elvis    /  FI54813/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomaista tyypiä oleva sopivankokoinen luustovahvuudeltaan sopiva uros, erinomaiset 

mittasuhteet. Erittäin kaunis pää ja ilme, hyvänmuotoiset tummat silmät, erinomainen 

pigmentti, hyvä purenta, erinomainen alaleuan syvyys, hyvä runko ja ylälinja, hyvä hännän 

kiinnitys, ikäisekseen erinomainen eturinta muutoin vielä edestä kapea. Vahva, hyvin 

kulmautunut takaosa, hieman pyöreät käpälät, kaunis turkki, joka on hyvälaatuinen ja 

silkkinen, liikkuu takaa erinomaisesti, edestä löysästi ja hieman lyhyellä askeleella, hyvä 

luonne.  

 

 

AVO, urokset 

 

AVO EH 3   /  Racconto Pon De Replay    /  FI41463/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä 

2-vuotias sukupuolileimaltaan selvä uros, joka antaa aavistuksen matalaraajaisen 

vaikutelman. Erittäin kaunis pää, jossa tummat kauniinmuotoiset silmät, erinomaiset kallon 

mittasuhteet, hyvä vahva ja syvä alaleuka, joka voisi olla aavistuksen leveämpi, hyvä selkä, 

lanneosa voisi olla lyhyempi, erinomainen hännän kiinnitys, hyvät eturaajat, voisi olla takaa 

paremmin kulmautunut, kinner voisi olla tiiviimpi, erittäin kaunis oikeanlaatuinen karvapeite, 

liikkuu takaa hyvin, mutta ylälinja tippuu liikkeessä, astuu ristiin edestä.   

 

AVO ERI 1 SA, PU 1, SERT, VSP   /   Skaidikurun Arvo-Aarre   /  FI36436/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomaista tyyppiä oleva maskuliininen vahvaluustoinen uros, upea pää, kauniinmuotoiset 

silmät, tumma pigmentti, hyvä purenta, vahva ja syvä alaleuka, erinomaiset korvahapsut, 

vankka runko, lanneosa voisi olla aavistuksen lyhyempi, erinomainen hännän kiinnitys, 

erinomainen eturinta, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, kaunis oikanlaatuinen 

karvapeite, liikkuu hyvin edestä ja takaa, vahva kaunis kokonaisuus.  

 

AVO ERI 2   /   Zhigatsey Rubert    /  FI36406/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomaista tyyppiä oleva sukupuolileimaltaan selvä uros. Ihanailmeinen pää, jossa kauniit 

tummat silmät ja pigmentti, iso avoin kirsu, kaunis vahva alaleuka, joka voisi olla hieman 

leveämpi, alaleuassa hieno syvyys. Hyvä kaula ja selkä, lanneosa voisi olla lyhyempi, hyvä 

hännän kiinnitys, aavistuksen turhan kaareutuvat eturaajat, rintakehä saisi olla pidempi, 

riittävästi kulmautunut edestä ja takaa, kaunis silkkinen turkki hapsuineen, liikkuu hivenen 

ahtaasti takaa ja löysästi edestä, hyvä luonne.  

 



JUN, nartut  

 

JUN H   /  Shenyen Sipai Gyalmo   /  FI54543/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erittäin hyväntyyppinen 9 kk ikäinen juniorinarttu, joka melko kookas ikäisekseen. Hyvät 

kallon mittasuhteet, tummat melko pienet silmät, pienet kevyet korvat, erinomainen 

pigmentti, hyvä purenta joskin alaleuka voisi olla hivenen leveämpi, toivoisin vahvemman 

alaleuan. Turhan vankka runko, hyvä ylälinja, kaunis hännän kiinnitys, melko tiukka 

häntäkieppi, kokoon sopiva luusto, vielä kevyt eturinta, voisi olla paremmin kulmautunut 

edestä, lyhyt olkavarsi, korkeahko kinner, voisi olla paremmin kulmautunut takaa, turkki 

tuloillaan, mutta on oikeanlaatuinen. Liikkuu hyvällä askelpituudella, mutta löysyydestä 

johtuen tippuu vielä eteen, ihana luonne, tänään H.  

 

JUN ERI 1 SA, PN 1, ROP juniori, ROP   /  Zhigatsey Selina   /  FI31122/21 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomaista tyyppiä oleva feminiininen, ihanan ensivaikutelman antava juniorinarttu. 

Rotutyypillinen erittäin kaunis pää ja ilme, erinomainen pigmentti, kaunis syvyys alaleuassa, 

joka voisi olla hivenen leveämpi. Erinomainen ylälinja ja hännän kiinnitys, lanne voisi olla 

hivenen lyhyempi, erinomainen eturinta, raajaluusto, etuosa, erinomaisesti kulmautunut 

takaa, hyvä turkin laatu, riittävä karvapeite, kerrassaan viehkeä rotutyypillinen juniorinarttu, 

voisi liikkua leveämmin takaa, mutta hyvä askelpituus sivulta.  

 

 

AVO, nartut 

 

AVO ERI 2   /  Bellezza’s Joseline    /  FI46773/17 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomainen tyyppi ja mittasuhteet, kaunis nartun pää, hyvin kiinnittyneet melko pienet 

korvat, tummat hyvänmuotoiset silmät, hyvä kuonon mitta, hyvä purenta, kaunis alaleuka, 

jossa riittävä syvyys. Erinomainen kaula, vankka vahva runko, pieni painonpudotus olisi 

paikallaan, erinomainen hännänkiinnitys, kerrassan mahtava eturinta, hyvä raajaluusto, 

tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa, kauniit jäniksenkäpälät, oikeanlaatuinen 

silkkinen karvapeite, liikkuu takaa hyvin edestä hieman huolimattomasti, tehokas sivuliike, 

oikea tiibettiläinen asenne.  

 

AVO ERI 1 SA, PN 2, SERT    /  Epic Tails Beyond All Limits   /  FI11678/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomaista tyyppiä oleva 4 v narttu, jolla ihannekoko ja raajaluusto. Hyvät kallon 

mittasuhteet, kauniinmuotoiset silmät, jotka voisivat olla hivenen tummemmat, hyvä 

kuonovahvuus, kaunis vahva syvä alaleuka. Erinomainen ylälinja, lanneosa voisi olla 

hivenen lyhyempi, runko saa täyttyä, erinomainen hännä kiinnitys, voisi olla aavistuksen 

leveämpi edestä, erinomaisesti kulmautunut edestä ja takaa, oikeanlaatuinen kaunis musta-

valkoinen karvapeite, joka tänään hellekunnossa, liikkuu hivenen ahtaasti takaa, hyvin 

edestä, sivuliikkeessä lanneosa hieman pyöristyy. 



 AVO H   /  Saffron Samsara    /  FI41195/17  

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Feminiininen, hieman matalaraajaisen vaikutelman antava pieni narttu, aavistuksen 

pyöristynyt kallo-osa, riittävä kuonon mitta, kauniit tummat silmät, hyvä alaleuka, jossa 

hampaat saisivat olla tasaisemmassa rivissä. Hyvä ylälinja, rintakehä voisi olla pidempi, 

kaunis hännän kiinnitys, kokoon nähden riittävä raajaluusto ja eturinta on riittävä, eturaajat 

voisivat olla suoremmat ja kyynärpäät tiiviimmät, takaraajat voisivat olla vahvemmat, kaunis 

silkkinen karvapeite. Liikkuu hienolla ryhdillä, epävakaasti takaa ja löysästi edestä, kiva 

luonne.  

 

AVO ERI 3  /  Snowmuzzle’s Ilithyia     /  FI55153/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomaista tyyppiä oleva 3 v narttu, jolla melko suuri pää, hyvät kallon mittasuhteet, 

hyvänmuotoiset tummat silmät, vahva kuono-osa, erinomainen purenta, täydet kuusi 

hammasta viivasuorassa rivissä, hyvä alaleuan syvyys. Erinomaisesti kulmautunut edestä, 

kaunis kaula ja selkä, vahva runko, lanneosa voisi olla lyhyempi, hyvä hännän kiinnitys, 

kaunis hännän kaari, erinomainen eturinta, vahva hyvin kulmautunut takaosa, hyvälaatuinen 

kaunisvärityksinen karvapeite, joka ei tänään parhaimmillaan. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella, 

hyvin takaa, hivenen löysästi edestä, antaa liikkeessä turhan pitkän vaikutelman.  

 

AVO ERI 4   /  Zhigatsey Ramona     /  FI36403/20 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomainen tyyppi ja koko, selvästi feminiininen kokonaisuus, erittäin kaunis pää ja ilme, 

kauniit tummat silmät, vahva alaleuka, neljä alaetuhammasta. Hyvä rungon vahvuus, 

aavistuksen pitkä lanneosa, kaunis hännän kiinnitys, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja 

takaa, kaunis silkkinen karvapeite, liikkuu epävakaasti takaa ja hieman löysästi edestä, voisi 

olla liikkeessä ryhdikkäämpi.  

 

 

VAL, nartut 

 

VAL ERI 1 SA, PN 3   /  Zhigatsey Malvina     /  FI20385/18 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

Erinomainen tyyppi ja koko, kauniit mittasuhteet. Kaunis nartun pää, hivenen ilmavuutta 

korvissa, kauniit tummat silmät, erinomainen purenta, kaunis syvä alaleuka. Erinomainen 

ylälinja ja hännän kiinnitys, sopiva raajaluusto, aavistuksen löysät kyynärpäät, hyvät 

jäniksenkäpälät, tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Oikanlaatuinen kaunis 

karvapeite, erittäin viehättävä ja kaunis kokonaisuus, liikkuu hyvin takaa ja sivulta, löysästi 

edestä, hyvä tiibettiläinen asenne.  

 

 

 

 

 



VET, nartut 

 

VET ERI 1  /   Tiuhtiettelma     /  FI29841/12 

 

Suhtautuminen tuomariin: Käsiteltävissä  

10 v erinomaisessa kunnossa oleva veteraanirouva, hyvä koko ja raajaluusto, hyvät kallon 

mittasuhteet, tasapurenta, alaleuka voisi olla vahvempi. Tiivis vahva runko, rintakehän tulisi 

olla pidempi, hyvä hännän kiinnitys, erinomainen eturinta, hieman ranskalainen etuosa, 

tasapainoisesti, mutta hieman niukasti kulmautunut edestä ja takaa, kaunis oikeanlaatuinen 

silkkinen karvapeite, liikkuu hyvin sivulta ja takaa, hieman huolimattomasti edestä, upeassa 

kunnossa oleva veteraani, josta onnittelut omistajalle.  

 

 

KASV-luokat 

 

KASV 1 KP, ROP kasvattajaluokka  

 

Erittäin kaunis ja tasainen kolmesta eri yhdistelmästä koostuva kasvattajaryhmä. Ryhmän 

kaikki koirat ovat oikean kokoisia, niillä on kaikilla erittäin kauniit päät ja rotutyypilliset 

mittasuhteet. Kauniit oikanlaatuiset karvapeitteet ja ihanat luonteet. Ryhmä, josta kasvattaja 

voi olla erittäin ylpeä. Onnittelut hienosta kasvatustyöstä.  

Koirat nro 427, 429, 435, 436  

 


