
Jalostustarkastus Pakaalla 25.9.2004 
Tuomareina Maija Mäkinen ja Harri Lehkonen 

 
Melukylän Guru Kultamurun jälkeläiset: 
Tarkastettavan oli kaikkiaan 11 uroksen jälkeläistä neljästä eri yhdistelmästä.   
  
Ryhmä: Hyvät luonteet, punaisilla hyvät turkit, hyvät takaosat, vahva rotutyyppi ja hyvät mittasuhteet.  
Puutteita etuosissa, muutama kookas uros, pyöreitä silmiä,  hännissä (typistettyinä olisivat hyviä) 
 
Koiran nimi: Reddenblue Absolute Pitch 
Rekisterinumero Fin31601/01 
Syntymäaika: 10.7.2001 
väri:   pun 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Crashboombang 
Sukupuoli: narttu 
terveyslausunnot polvet: 0/0   silmät: J1  
 
1. Laatuarvostelu: ei estettä jalostuskäyttöön 
koko: hyvä suhteessa rodun kantaan 
cm: 26 cm 
Sukupuolileima: erinomainen   
Luusto:  hyvä 
Kunto:   hyvä, hieman hoikka 
Väri: erinomainen 
Turkki (laatu):   erinomainen 
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   erinom. 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: erinomainen    
Kuono-osa: erinomainen 
Otsapenger: erinomainen 
Silmät: hyvät, Voisivat olla hieman soikeammat 
Korvat:  kohtalaiset, Hieman suuret, leveälle asettuneet 
Hampaat:   P2:set puutuvat ylhäältä 
Purenta:   erinomainen 
Pigmentti:   kohtalainen, Hieman hailee 
 
3. Rakenne 
Kaula: hyvä   
Rintakehä:   erinom. 
Ylälinja:  erinom 
Etuosa ja kulmaukset: hyvä, Lavat hieman pystyt 
Takaosa ja kulmaukset:  hyvä 
Eturaajat:   kohtalaiset, Saisivat olla suoremmat, ulkokierteiset tassut, pehmeät ranteet 
Takaraajat:  hyvä, Hieman korkea kinner  
Lantio:     erinom 
Hännänkiinnitys:erinom , Hieman selälle kaartuva häntä 
   
 
4. Liikkeet 
Edestä kohtalaiset 
Takaa:  hyvä 
Sivulta:  hyvä 
Hännän kanto:  kohtalainen,  Hieman selälle kaartuva  
  
5. Luonne:  avoin, iloinen 
 



6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: sukupuolileima, mittasuhteet 
Puutteet: eturaajat 
  
Koiran nimi: Reddemblue Action Man 
Rekisterinumero Fin31602/01 
Syntymäaika: 10.7.2001 
väri:   pun 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Crashboombang 
Sukupuoli: uros 
terveyslausunnot polvet    silmät:   
 
1. Laatuarvostelu: ei estettä jalostuskäyttöön 
koko: iso 
cm: 30 cm 
Sukupuolileima: erinomainen   
Luusto:  hyvä 
Kunto:   erinom 
Väri: hyvä 
Turkki (laatu):   erinomainen 
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   erinom. 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: erinomainen    
Kuono-osa: erinomainen 
Otsapenger: erinomainen 
Silmät: erinom 
Korvat:  erinom, hieman kookkaat 
Hampaat:   erinom 
Purenta:   erinom 
Pigmentti:   hyvä, hieman haalea kirsu 
 
3. Rakenne 
Kaula: kohtalainen   
Rintakehä:   erinom. 
Ylälinja:  hvyä, Selkälinja suora, jyrkkä niskalinja 
Etuosa ja kulmaukset: kohtalainen, pysty lapa 
Takaosa ja kulmaukset:  hyvä 
Eturaajat:   hyvä, Ulospäin kääntyvät käpälät 
Takaraajat:  hyvä, Hieman korkea kinner  
Lantio:     erinom 
Hännänkiinnitys:erinom 
 
4. Liikkeet 
Edestä kohtalaiset 
Takaa:  erinom 
Sivulta:  hyvä, Askel voisi olla hieman pidempi 
Hännän kanto:  kohtalainen,  Kaartuu selän päälle, typistettävältä osalta erinomainen 
  
5. Luonne:  avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: pää ja ilme 
Puutteet: etuosa ja koko 
 
 
Koiran nimi: Reddenblue Adamant Chip 
Rekisterinumero FIN31603/01 



Syntymäaika: 10.7.2001 
väri:   pun 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Crashboombang 
Sukupuoli: uros 
terveyslausunnot polvet  0/0 silmät:  J1 
 
1. Laatuarvostelu: ei estettä jalostuskäyttöön 
koko: iso, kantaan nähden hyvä 
cm: 28 cm 
Sukupuolileima: erinomainen   
Luusto:  hyvä 
Kunto:   erinom, hyvä lihaskunto 
Väri: erinom 
Turkki (laatu):   erinom 
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   erinom. 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: hyvä, hieman takaluisu kallo   
Kuono-osa: erinom 
Otsapenger: erinom 
Silmät: erinom 
Korvat:  erinom, hieman kookkaat 
Hampaat:   erinom, ientulehdus 
Purenta:   erinom 
Pigmentti:   hyvä, Kirsu hieman haalea 
 
3. Rakenne 
Kaula: hyvä  
Rintakehä:   erinom. 
Ylälinja:  hvyä, niska ok,hiukan luisu lantio 
Etuosa ja kulmaukset: kohtalainen, lavat melko hyvät, lyhyt olkavarsi 
Takaosa ja kulmaukset:  erinom 
Eturaajat:   kohtalaiset, käpälät kääntyy ulospäin 
Takaraajat:  erinom  
Lantio:     hyvä, hieman luisu 
Hännänkiinnitys: hyvä, hieman matalalla 
 
4. Liikkeet 
Edestä kohtalaiset, löysin kyynärpäin 
Takaa:  erinom 
Sivulta:  erinom 
Hännän kanto:  erinom 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: mittasuhteet, pää ja ilme 
Puutteet: olkavarsi, hännän kiinnitys 
 
Koiran nimi: Reimin Totta vai Tarua 
Rekisterinumero Fin23232/02 
Syntymäaika: 4.4.2002 
väri:   b/t 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Black Back Jojo 
Sukupuoli: uros 
terveyslausunnot polvet  silmät:   
 



1. Laatuarvostelu: hyväksytään jalostukseen 
koko: iso 
cm: 29,5 cm 
Sukupuolileima: erinomainen   
Luusto:  erinom, erittäin vahva 
Kunto:   erinom 
Väri: kohtalainen, hyvä tanväri, sekavärinen selkä 
Turkki (laatu):  hyvä, voisi olla karheampi, ei parhaassa kunnossa  
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   erinom, esimerkilliset 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: erinom   
Kuono-osa: erinom 
Otsapenger: erinom 
Silmät: erinom 
Korvat:  erinom 
Hampaat:   hyvä, Vasemmalta molemmat P2:set, oikealta ylhäältä P2 puuttuu 
Purenta:   erinom 
Pigmentti:   erinom 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinom 
Rintakehä:   hyvä, voisi vahvistua 
Ylälinja:  erinom 
Etuosa ja kulmaukset: erinom 
Takaosa ja kulmaukset:  erinom 
Eturaajat:   erinom 
Takaraajat:  erinom  
Lantio:     erinom 
Hännänkiinnitys: erinom, voisi olla hiukan korkeammalla 
 
4. Liikkeet 
Edestä hyvät, Hieman ulkokierteisyyttä kyynärvarsissa.  
Takaa:  erinom 
Sivulta:  erinom 
Hännän kanto:  erinom 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: ryhti, mittasuhteet, raajat 
Puutteet: kookas, turkki 
 
 
Koiran nimi: Reimin Tuli ja Leimaus 
Rekisterinumero Fin23235/02 
Syntymäaika: 4.4.2002 
väri:   red 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Black Back Jojo 
Sukupuoli: uros 
terveyslausunnot polvet 0/0 silmät:  J1 
 
1. Laatuarvostelu: ei estettä jalostuskäytölle 
koko: iso 
cm: 31 cm 
Sukupuolileima: erinomainen   
Luusto:  erinom 
Kunto:   erinom 



Väri: erinom 
Turkki (laatu):  erinom  
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   hyvä, hieman pitkä urokseksi 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: hyvä, hieman takaluisu   
Kuono-osa: erinom 
Otsapenger: erinom 
Silmät: hyvät, hieman pyöreät 
Korvat:  erinom 
Hampaat:   erinom 
Purenta:   erinom 
Pigmentti:   erinom 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinom 
Rintakehä:   erinom 
Ylälinja:  erinom 
Etuosa ja kulmaukset: hyvä 
Takaosa ja kulmaukset:  hyvä 
Eturaajat:   kohtalaiset, kääntyvä ulospäin, litteät etukäpälät 
Takaraajat:  erinom  
Lantio:     erinom, hieman pitkä lanneosa 
Hännänkiinnitys: erinom 
 
4. Liikkeet 
Edestä kohtalaiset, saisi olla yhdensuuntaisemmat.  
Takaa:  erinom 
Sivulta:  erinom 
Hännän kanto:  hyvä, häntä kaartuu selän päälle 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: ylälinja, ryhti, temperamentti 
Puutteet: koko, lanne, eturaajat 
 
Koiran nimi: Sinimarjan Merry Blueberry 
Rekisterinumero FIN40514/00 
Syntymäaika: 16.10.2000 
väri:   b/t 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Sinimarjan Full Of Joy 
Sukupuoli: narttu 
terveyslausunnot polvet 0/0 silmät:  J1 
 
1. Laatuarvostelu: Ei estettä jalostuskäytölle, mutta puutteet otettava huomioon urosta valittaessa 
koko: hyvä suhteessa rodun kantaan 
cm: 26 cm 
Sukupuolileima: erinomainen   
Luusto:  kohtalainen, saisi olla vahvempi 
Kunto:   erinom 
Väri: kohtalainen, hiukan sekavärinen 
Turkki (laatu):  kohtalainen, saisi olla karheampi  
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   erinom 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: kohtalainen, pyöreähkö   



Kuono-osa: hyvä, saisi olla täyteläisempi 
Otsapenger: hyvä, melko voimakas 
Silmät: kohtalaiset, pyöreähköt, vaaleahkot 
Korvat:  erinom 
Hampaat:   erinom, puuttuu P1:set alhaalta 
Purenta:   erinom 
Pigmentti:  hyvä, hieman haalea kirsu tänään 
 
3. Rakenne 
Kaula: kohtalainen, lyhyt 
Rintakehä:  hyvä 
Ylälinja: hyvä, voisi olla suorempi, jyrkkä niskalinja 
Etuosa ja kulmaukset: kohtalainen, pystyt lavat 
Takaosa ja kulmaukset:  hyvä, voisi olla kulmautuneempi 
Eturaajat:   kohtalaiset, kääntää käpäliä hieman ulospäin 
Takaraajat:  hyvät 
Lantio:     kohtalainen, hieman luisu 
Hännänkiinnitys:kohtalainen 
 
4. Liikkeet 
Edestä kohtalaiset, saisi olla yhdensuuntaisemmat.  
Takaa:  erinom 
Sivulta: hyvä, lyhyt etuaskel 
Hännän kanto:  kohtalaianen, kääntää selänpäälle voimakkaasti 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: koko, sukupuolileima 
Puutteet: luusto, etuosa, turkki, lantio 
  
Koiran nimi: Sinimarjan Merry Miracle 
Rekisterinumero Fin40518/00 
Syntymäaika: 16.10.2000 
väri:   b/t 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Sinimarjan Full Of Joy 
Sukupuoli: uros 
terveyslausunnot polvet   silmät:   
 
1. Laatuarvostelu: jalostuskäytössä harkittava puutteita 
koko: hyvä urokseksi suhteessa rodun kantaan 
cm: 28 cm 
Sukupuolileima: hyvä, pää saisi olla maskuliinisempi   
Luusto:  hyvä 
Kunto:   erinom 
Väri: erinomainen, erit. tumma sininen 
Turkki (laatu):  hyvä, ei parhaassa vaiheessa  
Top-knot kaulus:  kohtalainen, top-knot lähes puuttuu 
mittasuhteet:   erinom 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: hyvä, hieman pyöreä 
Kuono-osa: kohtalainen, melko lyhyt 
Otsapenger: hyvä, melko voimakas 
Silmät: hyvä, melko pyöreät 
Korvat: hyvät, melko kookkaat 
Hampaat:   hyvät, oik. p1 alhaalta puuttuu 
Purenta:   hyvä, toivottaisiin voimakkaammat leuat 
Pigmentti:  erinom 



 
3. Rakenne 
Kaula: hyvä, lyhyt 
Rintakehä: erinom 
Ylälinja: hyvä, hieman takakorkea 
Etuosa ja kulmaukset: hvyä, hieman pystyt lavat 
Takaosa ja kulmaukset:  hyvä 
Eturaajat:   hyvät, hieman ulkokierteiset käpälät 
Takaraajat:  hyvät, hieman korkea kinner 
Lantio:     erinom 
Hännänkiinnitys: hyvä, voisi olla hieman korkeammalla 
 
4. Liikkeet 
Edestä hyvät, leveät (liian)  
Takaa:  kohtalaiset, hieman epäsäännölliset takaliikkeet 
Sivulta: kohtalaiset 
Hännän kanto:  kohtalaianen, kääntää voimakkaasti  selälle 
 
5. Luonne:  luokseenpäästävä 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: karvanlaatu ja väri 
Puutteet: pää, sukupuolileima, takaliikkeet 
 
Koiran nimi: Sinimarjan Merry Mandarin 
Rekisterinumero FIN40516/00 
Syntymäaika: 16.10.2000 
väri:   red 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Sinimarjan Full Of Joy 
Sukupuoli: uros 
terveyslausunnot polvet  0/0 silmät:  J1 
 
1. Laatuarvostelu: ei estettä jalostuskäytölle 
koko: iso 
cm: 31 cm 
Sukupuolileima: erinom  
Luusto:  erinom 
Kunto:   erinom 
Väri: erinom 
Turkki (laatu):  erinom 
Top-knot kaulus:  erinom 
mittasuhteet:   erinom 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: hyvä, hieman karkea 
Kuono-osa: erinom 
Otsapenger: erinom  
Silmät: hyvä, pyöreähköt 
Korvat: hyvät, hieman matalalle kiinnittyneet, hyvä koko 
Hampaat:   erinom  
Purenta:   erinom 
Pigmentti:  erinom 
 
3. Rakenne 
Kaula: hyvä, lyhyt 
Rintakehä: erinom 
Ylälinja: hyvä, suora selkä, jyrkkä niska 
Etuosa ja kulmaukset: kohtalainen, pysty lapa suora olkavarsi 
Takaosa ja kulmaukset:  erinom 



Eturaajat:   hyvät, ulkokierteiset käpälät 
Takaraajat:  erinom 
Lantio:     erinom 
Hännänkiinnitys: erinom 
 
4. Liikkeet 
Edestä hyvät, saisi olla yhdensuuntaisemmat 
Takaa:  erinom  
Sivulta: erinom 
Hännän kanto:  erinom 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: sukupuolileima, runko ja takaosa, karvapeite 
Puutteet: etuosa ja koko 
 
Koiran nimi: Sinimarjan Merry Pepper 
Rekisterinumero Fin 40517/00 Syntymäaika: 16.10.2000 
väri:   b/t 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Sinimarjan Full Of Joy 
Sukupuoli: uros 
terveyslausunnot polvet    silmät:    
 
1. Laatuarvostelu: Jalostuskäytössä harkittava puutteita  
koko: iso 
cm: 30 cm 
Sukupuolileima: erinom  
Luusto: hyvä, saisi olla kokoon nähden voimakkaampi 
Kunto:   hyvä, hieman hoikka 
Väri: hyvä, värit saisivat olla kirkkaammat 
Turkki (laatu): kohtalainen, pehmeähkö 
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   erinom 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: hyvä, voisi olla järeämpi 
Kuono-osa: hyvä, voisi olla järeämpi 
Otsapenger: erinom  
Silmät: hyvä, pyöreähköt, kookkaat 
Korvat: erinom 
Hampaat:   erinom  
Purenta:   erinom 
Pigmentti:  erinom 
 
3. Rakenne 
Kaula: hyvä, lyhyt  
Rintakehä: hyvä, voisi olla vahvempi 
Ylälinja: hyvä 
Etuosa ja kulmaukset: hyvä,  pysty lapa  
Takaosa ja kulmaukset:  hyvä 
Eturaajat:   hyvä, ulkokierteiset käpälät, pehmeät ranteet 
Takaraajat: erinom 
Lantio:     hyvä, hieman luisu 
Hännänkiinnitys: hyvä, hieman alhainen 
 
4. Liikkeet 
Edestä: kohtalaiset, saisi olla yhdensuuntaisemmat 
Takaa:  erinom  



Sivulta: hyvä, askel saisi olla pidempi 
Hännän kanto:  kohtalainen, kääntää selälle 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: mittasuhteet 
Puutteet: turkki, luusto, etuosa 
  
Koiran nimi: Sinimarjan Nike  
Rekisterinumero Fin29977/01  
Syntymäaika: 15.6.2001 
väri: pun 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Sinimarjan Ilopilleri 
Sukupuoli: narttu 
terveyslausunnot polvet    silmät:    
 
1. Laatuarvostelu: Puutteet huomioitava jalostuskäytössä 
koko: iso 
cm: 28 cm 
Sukupuolileima: kohtalainen, hieman urosmainen  
Luusto: hyvä 
Kunto:   hyvä, hieman pönäkkä 
Väri: erinom 
Turkki (laatu): erinom 
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   kohtalaiset, melko lyhyt 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: hyvä, hieman karkea 
Kuono-osa: erinom 
Otsapenger: erinom  
Silmät: hyvä, hieman pyöreät 
Korvat: hyvät, hieman pitkät 
Hampaat:   hyvät, liian pienet  
Purenta:   erinom 
Pigmentti:  erinom 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinom  
Rintakehä: kohtalainen, tynnyrimäinen 
Ylälinja: erinom 
Etuosa ja kulmaukset: hyvä,  voisi olla kulmautuneempi 
Takaosa ja kulmaukset:  erinom 
Eturaajat:   hyvä, voisi olla suoremmat 
Takaraajat: erinom, melko korkea kinner 
Lantio:  erinom 
Hännänkiinnitys: erinom 
 
4. Liikkeet 
Edestä: hyvä, hieman ulkokierteiset kyynärpäät 
Takaa:  erinom  
Sivulta: hyvä, lyhyt etuaskel 
Hännän kanto:  heikko, voimakkaasti kierteellä 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: turkki, pigmentti 



Puutteet: mittasuhteet, sukupuolilema, etuosa, koko 
 
Koiran nimi: Sinimarjan Niksi 
Rekisterinumero Fin29978/01 
Syntymäaika: 15.6.2001 
väri: pun 
Isä: Melukylän Guru Kultamuru 
emä:   Sinimarjan Ilopilleri 
Sukupuoli: narttu 
terveyslausunnot polvet  0/0   silmät:   J1 
 
1. Laatuarvostelu: Hyväksytään jalostuskäyttöön 
koko: hyvä kantaan nähden 
cm: 26,5 cm 
Sukupuolileima: erinom  
Luusto: hyvä, voisi olla hieman voimakkaampi 
Kunto:   kohtalainen, 10-viikkoiset pennut 
Väri: erinom 
Turkki (laatu): erinom, ei kunnossa 
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   erinom 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: erinom 
Kuono-osa: erinom 
Otsapenger: erinom  
Silmät: hyvät, hieman pyöreät 
Korvat: hyvät, hieman kookkaat 
Hampaat:   erinom, yksi P1 puuttuu alhaalta  
Purenta:   erinom 
Pigmentti:  erinom 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinom  
Rintakehä: hyvä 
Ylälinja: erinom 
Etuosa ja kulmaukset: erinom  
Takaosa ja kulmaukset:  erinom 
Eturaajat:   erinom 
Takaraajat: hyvä, hieman korkea kinner 
Lantio:  erinom 
Hännänkiinnitys: hyvä, voisi olla hieman korkeammalle kiinnittynyt 
 
4. Liikkeet 
Edestä: erinom 
Takaa:  erinom  
Sivulta: hyvä, nostaa eturaajoja 
Hännän kanto:  kohtalainen, kaartuu selälle 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen, luokseenpäästävä 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: koko, sukupuolileima, ryhti 
Puutteet: etuliikkeet 
 
  
 
Muut jalostustarkastukseen osallistuneet koirat 
  
Koiran nimi: Punatassun Melissa 



Rekisterinumero Fin17718(01 
Syntymäaika: 26.1.2001 
väri: b&t 
Isä: Didgeridoo’s Red Eclipse of the Sun 
emä:   Bluepepper’s Purple Rain 
Sukupuoli: narttu 
terveyslausunnot polvet      silmät:     
 
1. Laatuarvostelu: Puutteet huomioitava jalostuskäytössä 
koko: iso 
cm: 29 cm 
Sukupuolileima: erinom  
Luusto: erinom 
Kunto:   erinom 
Väri: erinom, tumma sininen 
Turkki (laatu): hyvä, voisi olla karheampi ja pidempi 
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   hyvä, hieman korkearaajainen 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: erinom 
Kuono-osa: erinom 
Otsapenger: erinom  
Silmät: erinom 
Korvat: hyvät,  kookkaat 
Hampaat:   erinom 
Purenta:   erinom 
Pigmentti:  erinom 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinom  
Rintakehä: erinom 
Ylälinja: hyvä, lanne nousee liikkeessä 
Etuosa ja kulmaukset: erinom  
Takaosa ja kulmaukset:  erinom 
Eturaajat:   erinom, suorat 
Takaraajat: erinom 
Lantio:  kohtalainen, hieman pysty 
Hännänkiinnitys: hyvä, voisi olla korkeampi 
 
4. Liikkeet 
Edestä: erinom 
Takaa:  erinom  
Sivulta: kohtalainen, lyhyt taka-askel 
Hännän kanto:  erinom 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: pää, raajat 
Puutteet: lantio, takaliikkeet 
  
Koiran nimi: Sinimarjan Pikku Viikari 
Rekisterinumero FIN28676/03 
Syntymäaika: 26.1.2001 
väri: pun 
Isä: Whangdoodle Wiicari  
emä:   Sinimarjan Niksi 
Sukupuoli:uros 
terveyslausunnot polvet      silmät:     



 
1. Laatuarvostelu: Ei estettä jalostuskäytölle  
koko: iso, hyvä suhteessa rodun tasoon 
cm: 28,5 cm 
Sukupuolileima: erinom  
Luusto: erinom 
Kunto:   erinom 
Väri: erinom, tumma sininen 
Turkki (laatu): hyvä, voisi olla karheampi  
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   erinom 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: erinom 
Kuono-osa: erinom 
Otsapenger: erinom  
Silmät: hyvät, pyöreät, tummat 
Korvat: erinom 
Hampaat:   erinom 
Purenta:   erinom 
Pigmentti:  erinom 
 
3. Rakenne 
Kaula: hyvä, lyhyt 
Rintakehä: hyvä, saisi syventyä (1,5 v) 
Ylälinja: hyvä, suora selkä, jyrkkä niskalinja 
Etuosa ja kulmaukset: kohtalainen, pysty lapa 
Takaosa ja kulmaukset:  erinom 
Eturaajat:   hyvä, ulkokierteiset käpälät 
Takaraajat: erinom 
Lantio:  erinom 
Hännänkiinnitys: erinom 
 
4. Liikkeet 
Edestä: hyvä, hiemanulkokierteiset olkavarret 
Takaa:  erinom  
Sivulta: erinom 
Hännän kanto:  kohtalainen, kiertyy selälle 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: pää ja ilme 
Puutteet: etuosa 
 
 
 
Koiran nimi: Reddenblue Black Flash 
Rekisterinumero FIN38654/02 
Syntymäaika: 24.8.2002 
väri: b&t 
Isä: Ophelia’s Mc David 
emä:   Crashboombang  
Sukupuoli:uros 
terveyslausunnot polvet    0/0  silmät:    J1 
 
1. Laatuarvostelu: Puutteet huomioitava jalostuskäytössä 
koko: iso 
cm: 30 cm 
Sukupuolileima:hyvä, ajoittain narttumainen käytös  



Luusto: erinom 
Kunto:  hyvä, hieman pönäkkä 
Väri: hyvä, hieman nokisuutta 
Turkki (laatu): erinom  
Top-knot kaulus:  hyvä 
mittasuhteet:   erinom 
  
2. Pää:  
Kallo-osa: kohtalainen, karkea, leveä 
Kuono-osa: hyvä, hieman lyhyt 
Otsapenger: hyvä  
Silmät: hyvät, hieman pyöreät 
Korvat: erinom 
Hampaat:   erinom 
Purenta:   erinom 
Pigmentti:  erinom 
 
3. Rakenne 
Kaula: erinom 
Rintakehä: erinom  
Ylälinja: erinom 
Etuosa ja kulmaukset: erinom 
Takaosa ja kulmaukset:  hyvä, voisi olla hiukan kulmautuneempi 
Eturaajat:   erinom 
Takaraajat: erinom 
Lantio:  hyvä, hieman luisu 
Hännänkiinnitys: hyvä, voisi olla korkeammalla 
 
4. Liikkeet 
Edestä: hyvä, voisivat olla yhdensuuntaisemmat 
Takaa:  erinom  
Sivulta: hyvä, hieman lyhyt taka-askel 
Hännän kanto:  erinom 
 
5. Luonne:  avoin, iloinen 
 
6. Kokonaisvaikutelma:  
Erityiset hyvät puolet: etuosa 
Puutteet: koko, kallo, lantio  


