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UROKSET 
 
MELUKYLÄN MUTKAT AUKEE FI52021/15 
Hyvän kokoinen, rungon mittasuhteissaan tässä kehitysvaiheessa hieman matalaraajainen, hyvät korvat, hyvä 
kallo-osa ja otsapenger, oikea kaulan pituus, olkavarsi saisi olla viistompi, etuosan tulee vielä 
kokonaisuudessaan kehittyä, riittävä rintakehän pituus, oikea karvapeitteen laatu, hyvä hännänkiinnitys, 
etuliikkeiden tulee tasapainottua, vielä melko ulkokierteiset etuliikkeet, hyvä tasainen ylälinja liikkeessä. 
JUN EH1 
 
CHILIBERRY’S EMIR AL-KHALIFA FI41946/14 
Hyvänkokoinen riittävän rungonpituuden omaava uros, erinomaiset pään linjat ja pään voimakkuus, hyvä 
korvien käyttö, tasapurenta, hyvä tiivis runko, hyvä raajaluuston voimakkuus, hyvähännänkiinnitys, 
oikeanlaatuinen karvapeite mutta turkki pitäisi kunnostaa näyttelyyn, hyvä ryhti, malttaessaan liikkuu 
tasapainoisesti, palkintosija määräytyy purennasta sekä karvapeitteen kunnosta. 
AVO H 
 
MELUKYLÄN KARAM-B-OLA FI43857/14 
Hyvänkokoinen uros, riittävä raajakorkeus, erinomaiset korvat, ? turhan raskas ja järeä kallo-osa, hyvä 
kuono-osan pituus ja voimakkuus, hyvin rakentunut edestä, hyvä kaulusturkki, pitkä hyvä rintakehä, 
oikeanlaatuinen karvapeite, liikkuu hyvin takaa, hyvä ryhti. 
AVO ERI1 SA PU2 SERT VARACA FI MVA 
 
MELUKYLÄN ZINGARETTI FI47597/13 
Tasapainoisesti rakentunut, hyvänkokoinen uros, erinomainen tasainen ylälinja liikkeessä, maskuliininen pää 
ja ilme, hyvä pitkä rintakehä, erinomainen eturinta, rodunomaiset kulmaukset, oikeanlaatuinen karvapeite, 
kaunis kaulusturkki, liikkuu tasapainoisesti, erityisesti takaa, hyvä ryhti. 
VAL ERI1 SA PU1 CACIB ROP 
 
 
 
NARTUT 
 
REIMIN PARADISE CITY FI21534/15 
Yleisvaikutelmaltaan hieman urosmainen narttu, ei saa kasvaa lisää, hyvät korvat, voimakkaat korostuneet 
posket, otsapengertä voisi olla hieman enemmän ja silmät tummemmat, pitkä kaula, olkavarsi saisi olla 
viistompi, riittävä rintakehän pituus, hyvä karvapeitteen laatu, väritys saisi olla tasaisempi, liikkuu hyvin 
sivusta ja takaa.  
NUO ERI1 
 
MELUKYLÄN ÄÄNI VALOLLE FI52764/13 
Hyvän kokoinen riittävän raajakorkeuden omaava narttu, kaunis ylälinja, hieman maskuliininen 
yleisvaikutelma, erinomaiset korvat, silmät voisivat olla tummemmat, hyvin kulmautunut edestä, toivoisin 
hieman pidemmän rintakehän, lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeessä, hyvä blue and tan -väri karvapeitteessä. 
AVO ERI1 SA PN3 SERT FI MVA 
 
MELUKYLÄN YHDEN YÖN RAKAS FI54503/13 
oikeat rungon mittasuhteet omaava hyvänkokoinen narttu, hyvät pään linjat, erinomaiset korvat, hyvä 
silmänympäryspigmentti mutta silmät voisivat olla tummemmat, oikea ylälinja, hyvin rakentunut edestä, 
suorat eturaajat, kauttaaltaan feminiininen, hyvä karvapeite, liikkuu hyvin takaa, oikea voiman ja jalouden 
suhde kokonaisuudessa, erinomaiset liikkeet. 
VAL ERI1 SA PN1 VSP 
 



SINISEN HELMEN SUSPICIOUS MIND FI49379/13 
Hyvän kokoinen oikeat rungon mittasuhteet omaava narttu, oikein sijoittuneet hieman kookkaat korvat, hyvä 
kallo-osa ilme ja kuononselkänahka, hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset, rintakehä voisi olla hieman 
pidempi, oikea karvapeitteen laatu, lievää ulkokierteisyyttä etuliikkeessä, oikea tasapainoinen ylälinja, hyvä 
ryhti. 
VAL ERI2 SA PN2 VARACA 
 
KASVATTAJAT 
 
KENNEL MELUKYLÄN  
om. KIRSI OLA 
Erinomaiset koot, oikeailmeiset päät hyvillä korvilla, kuono-osissa hyvä voimakkuus ja pituus, hyvät rungot 
ja eturinnat, tasapainoiset kulmaukset, kasvattajan tulee jatkossa huomioida riittävä raajakorkeus samoin 
kuin nartuilla selvä feminiininen sukupuolileima, oikeat tasaiset ylälinjat, hyvät sivuliikkeet, oikeat 
karvapeitteiden laadut. 
KASV 1KP  
 
 
 
 


