
HYVINKÄÄ 27.9.2020 Kirsi Sainio 

 

Pennut 

 

FI18145/20 Terhierin Cyber Monday 

9 kk ikäinen, mittasuhteiltaan ja kooltaan erinomainen, hyvin narttumainen, hyvä nartun pää, 
jossa hyvät mittasuhteet ja ilme. Hieman pysty lapa ja suora olkavarsi. Ikään nähden hyvä 
runko. Hyvin kehittynyt takaosa, tasapainoiset kulmaukset takana. Hyvä hännänkiinnitys ja 
kanto. Liikkuu tasapainoisesti takaa, hieman epävakaat etuliikkeet. Mukava luonne, esiintyy 
hyvin. 

PEN 1 KP ROP-PENTU 

 

Urokset 

 

FI52077/19 Melukylän Oiva Valovoima 

Oikeat mittasuhteet, melko hyvä koko, hyvä rotutyyppi. Hyvä pää, aavistuksen voimakas 
otsapenger, hyvä ilme, oikea purenta, elävät korvat. Ikään nähden hyvä runko, riittävän pitkä 
rintakehä, hyvä hännän kiinnitys. Hyvä vahva takaosa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, vielä 
hieman epävakaasti edestä. Hyvä väri, karvapeite voisi olla karheampi. Esiintyy hyvin. 

JUN ERI JUK1 

 

FI46538/19 Terhierin Napoli 

Vuoden ikäinen, riittävän pitkärunkoinen, mutta vielä ilmavan vaikutelman antava uros. Hyvä 
uroksen pää, joka voisi olla aavistuksen pidempi. Hyvä ilme, oikea purenta, elävät korvat. 
Hyvä kaula, eturinta saa vielä täyttyä. Runko on vielä kesken kehityksen ja antaa tänään 
korkean, ilmavan vaikutelman. Erinomainen hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut 
takaa, voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Karva riittävän karheaa, hyvä väri. Liikkuu 
hieman kinnerahtaasti takaa. Etuliike voisi olla ulottuvampi, sivuliikkeessä enemmän joustoa. 
Tarvitsee aikaa. 

JUN H 

 

FI53221/18 Truozzy’s Armani 

Mittasuhteiltaan erinomainen, sekä päästään että rungostaan hieman raskas uros, päässä 
hyvät mittasuhteet ja linjat, erinomainen otsapenger, aavistuksen kookkaat ja pehmeät 
korvat, erinomaiset silmät. Turhan voimakkaat posket tekevät päästä raskaan. Hyvä kaula ja 
eturinta, voisi olla paremmin kulmautunut edestä. Hyvä rintakehä ja rungon pituus, tänään 
turhan tuhdissa kunnossa. Voisi olla paremmin kulmautunut takaa. Hyvä hännänkiinnitys, 



voisi kantaa häntää kauniimmin. Hyvä tan-väri, sininen voisi olla selvempi. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti. Askel voisi olla pidempi. 

NUO EH NUK1 

 

FI23240/18 Blueswing Rambutan Clan 

Hyvä koko, mutta toivoisin urokselle pidempää päätä ja hieman pidempää runkoa. Hieman 
kookkaat korvat, hieman leveä kallo, kuono-osa saisi olla pidempi. Oikea purenta. Hyvä 
kaula, riittävä eturinta. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, kyynärpäät voisivat olla 
aavistuksen tiiviimmät. Riittävästi kulmautunut takaa, hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Sininen 
väri voisi olla selvempi. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa. Edestä leveästi, voisi olla enemmän 
joustoa. Laadultaan hyvä karvapeite. Esiintyy terhakkaasti. 

AVO EH AVK3 

 

FI14883/15 Terhierin Downunder 

Hyvä rungon pituus, erinomainen pää ja ilme, kauniit silmät, hyvät mittasuhteet päässä. 
Hyvät elävät korvat, oikea purenta. Hyvä eturinta, pystyt olkavarret. Ulkokierteiset eturaajat. 
Hyvä runko, aavistuksen matala hännänkiinnitys. Riittävästi kulmautunut takaa, hyvä 
karvapeite, ei tänään parhaassa kunnossa. Liikkuu hieman kinnerahtaasti takaa, etuliike jää 
lyhyeksi. Esiintyy hyvin. 

AVO EH AVK2 

 

FI44288/18 Wink Tank My Double O 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen uros, erinomainen ilme, päässä riittävä pituus, 
aavistuksen kookkaat korvat, joita kuitenkin kantaa hyvin. Oikea purenta. Hyvä kaula ja 
eturinta, aavistuksen pysty eturinta, erinomainen runko, hyvä hännänkiinnitys ja kanto. 
Tasapainoiset kulmaukset takaa. Liikkuu tasapainoisesti takaa, etuliikkeessä saisi olla 
enemmän joustoa ja pituutta. Hyvä karvapeite, voisi olla aavistuksen karheampi. Hyvä väri. 
Erinomainen terrierin temperamentti. 

AVO ERI AVK1 SA PU4 SERT FI MVA 

 

FI32821/18 Jaskarin Think Twice 

3 vuotias, mittasuhteiltaan erinomainen valiouros. Hyvä uroksen pää, jossa riittävästi pituutta, 
erinomaiset silmät, aavistuksen kookkaat korvat. Oikea purenta. Hyvä kaula ja eturinta, hyvät 
lavat, hieman pysty olkavarsi, erinomainen runko. Hyvä hännänkiinnitys ja kanto. 
Tasapainoisesti kulmautunut takaa. Liikkuu hyvin takaa, etuliikkeessä voisi olla enemmän 
joustoa ja sivuliikkeessä draivia, erinomainen karvapeite ja väri. Esiintyy erinomaisesti. 

VAL ERI VAK1 SA PU2 NORD VASERT 

 



FI47597/13 Melukylän Zingaretti 

Mittasuhteiltaan erinomainen valiouros, hyvä pää, riittävä pituus. Hieman kookkaat korvat. 
Hyvä kaula ja eturinta. Lapa voisi olla viistompi. Pysty olkavarsi ja löysät kyynärpäät. Hyvä 
runko, rintakehä voisi olla aavistuksen pidempi. Hyvä hännänkiinnitys ja kanto. Riittävästi 
kulmautunut takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, leveästi edestä. Sivuliikkeessä etuliike 
jää kovin jäykäksi ja lyhyeksi. Laadultaan erinomainen karvapeite. Hyvä väri. Esiintyy hyvin. 

VAL ERI VAK4 

 

FI34938/15 Reimin Black Flag 

Mittasuhteiltaan erinomainen valiouros, hyvä uroksen pää, jossa riittävä pituus. Hyvät silmät, 
oikea purenta. Aavistuksen kookkaat, hieman haja-asentoiset korvat. Hyvä kaula, riittävä 
eturinta, hieman pysty lapa, erinomainen pitkä rintakehä, hyvä hännänkiinnitys ja kanto. 
Riittävästi kulmautunut takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti, mutta etuliike jää hieman lyhyeksi. 
Hyvä karhea karvapeite. Esiintyy hyvin. 

VAL ERI VAK3 SA 

 

FI10443/18 Sinisen Helmen King Of Hearts 

Mittasuhteiltaan hyvä uros. Hyvä uroksen pää, hieman haja-asentoiset korvat, hyvät silmät ja 
ilme, oikea purenta, riittävä kaula ja eturinta. Saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä 
että takaa. Hieman ”iloinen” häntä. Liikkuu hieman leveästi takaa ja löysin kyynerpäin edestä. 
Sivuliikkeessä saisi olla enemmän jousta ja pituutta. Laadultaan hyvä karvapeite ja hyvä väri. 

VAL ERI VAK2 SA PU3 

 

FI45422/12 Reimin Marc Jacobs 

Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen uros. Erinomainen uroksen pää ja ilme, 
aavistuksen pitkät korvat, joita koira kuitenkin kantaa erinomaisesti. Erinomainen kaula ja 
eturinta. Hyvä pitkä rintakehä, hyvät lavat, hieman pysty olkavarsi. Erinomainen 
hännänkanto. Erinomaisesti rakentunut takaosa. Hyvä karhea karvapeite, hyvä väri. Liikkuu 
yhdensuuntaisesti takaa, hieman löysästi edestä. Erinomainen sivuliike. Kantaa itsensä 
kauniisti. 

VET ERI VEK1 SA PU1 NORD SERT VSP VET-ROP 

 

Nartut 

 

FI46372/19 Dendu Made Of Mysteries 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu. Toivoisin hieman pidemmän pään, 
etenkin kuono-osassa saisi olla lisää pituutta. Hieman kookkaat korvat, joita kuitenkin kantaa 
hyvin. Hyvä kaula, eturinta saa vielä täyttyä. Riittävän pitkä rintakehä, runko saa vielä 



kehittyä. Hyvä hännänkiinnitys. Saisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. 
Liikkeessä hieman epävakaa etuliike. Sivuliikkeessä saisi olla enemmän joustoa. Hyvä 
karhea karva, tänään hieman niukka. 

JUN EH JUK1 

 

FI53282/18 Bluepepper’s I Eat Dragons 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu. Pään kokoon nähden aavistuksen 
kookkaat korvat. Hieman pyöreät silmät häiritsevät ilmettä. Kuono-osa saisi olla vahvempi ja 
pidempi. Päässä saisi olla hieman lisää pituutta. Hyvä kaula, erinomainen eturinta. Hyvä 
runko. Erinomainen hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut takaa. Pysty olkavarsi 
edessä, löysät kyynerpäät ja tämä näkyy etuliikkeessä. Väri erinomainen. Kantaa itsensä 
hyvin seistessä. 

NUO ERI NUK2 

 

FI14030/19 Finsweng Xtra 

Mittasuhteiltaan hyvä, kauttaaltaan hyvin kevytpiirteinen narttu. Vaaleat, hieman kookkaat 
silmät häiritsevät ilmettä, kuono-osa saisi olla kauttaaltaan vahvempi. Hieman leveä kallo ja 
korostuneet poskiluut. Hyvä kaula. Eturinta saa täyttyä. Muuten hyvä runko ja rintakehä. 
Hieman matala hännänkiinnitys. Voisi olla paremmin kulmautunut sekä edestä että takaa. 
Liikkuu hieman lyhyin askelin. Laadultaan erinomainen karvapeite, värin tulisi vielä kehittyä. 
Tänään hyvin tumma ja kauttaaltaan hieman nokinen. Toivoisin tähän narttuun kaikkea 
hieman lisää. 

NUO T 

 

FI53220/18 Truozzy’s Gucci 

Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu. Hvyä nartun pää, kauniit silmät. 
Riittävästi pituutta ja vahvuutta. Hyvä kaula, lapa voisi olla heiman viistompi. Erinomainen 
runko, hyvä hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut takaa, liikkuu hyvällä 
askelpituudella takaa, etuliikkeessä voisi olla enemmän joustoa. Hyvä karkea karvapeite ja 
hyvä väri. Esiintyy erinomaisesti. 

NUO ERI NUK1 SA 

 

FI13922/18 Bristregal Good Girl 

Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen 2-v narttu. Hyvä nartun pää, toivoisin kuono-
osaan lisää volyymia ja pituutta. Erinomainen ilme, käyttää hyvin korviaan. Erinomainen 
eturinta, hyvä rintakehä ja runko, hyvä hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu 
tasapainoisesti takaa, hieman epävakaat etuliikkeet. Kantaa itsensä hyvin. Erinomainen 
temperamentti. 

AVO ERI AVK2 SA 



 

FI44017/17 Millhouse’s Make My Day 

Mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolle toivoisin hieman lisää volyymia päähän. Kuono-osa 
voisi olla pidempi ja vahvempi. Pään kokoon nähden hieman kookkaat korvat, hyvä eturinta, 
kaula. Hieman pysty olkavarsi, täyteläinen runko, tänään hieman tuhdissa kunnossa. Hyvä 
hännänkiinnitys. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, hieman löysästi edestä. Sivuliikkeessä 
saisi olla enemmän ulottuvuutta ja draivia. Laadultaan erinomainen karvapeite ja hyvä väri. 

AVO EH AVK3 

 

FI44284/18 Wink Tank Pair Of Pumas 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Hyvä nartun pää, erinomainen ilme. 
Riittävän vahva kuono-osa. Aavistuksen haja-asentoiset korvat, erinomainen kaula ja 
eturinta. Erinomainen runko. Hyvä hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut sekä edestä 
että takaa. Laadultaan erinomainen karvapeite. Liikkuu tasapainoisesti. Kantaa itsensä hyvin 
sekä seistessään että liikkuessaan. Hyvä temperamentti. 

AVO ERI AVK1SA PN3 VASERT 

 

FI29724/17 Bluepepper’s Hashtag 

Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Hyvä nartun pää jossa erinomaiset 
yksityiskohdat. Erinomainen ilme. Hieman haja-asentoiset korvat. Erinomainen kaula ja 
eturinta. Erinomainen runko ja rintakehä. Hyvä hännänkiinnitys. Liikkuu tasapainoisesti, 
hyvällä askelpituudella, kantaa itsensä hyvin. Erinomainen terrierin temperamentti. 

VAL ERI VAK3 SA 

 

FI28220/17 Blueswing Paper Roses 

Erinomainen rotutyyppi, hyvä koko ja mittasuhteet. Hyvä nartun pää, erinomaiset silmät ja 
ilme. Kuono-osassa voisi olla lisää pituutta. Hyvä kaula ja eturinta, hieman pysty olkavarsi, 
erinomainen runko, hyvä hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut takaa, liikkuu tasapainoisesti ja 
hyvällä askelpituudella takaa, etuliike voisi olla hieman joustavampi. Erinomainen karvapeite 
ja väri. 

VAL ERI VAK2 SA PN2 SERT NORD VASERT FI MVA 

 

FI54504/13 Melukylän Yks Kaks Rakkaammaks 

Kooltaan ja mittasuhteiltaan erinomainen 7-vuotias narttu. Hyvä nartun pää, hieman haja-
asentoiset korvat, hyvät silmät, hyvä kaula, eturinta voisi olla täyteläisempi. Hyvä lapa, 
hieman pysty olkavarsi, hyvä runko. Hyvä hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut 
takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti ja hyvällä askelpituudella takaa, hieman löysin kyynärpäin 
edestä. Laadultaan hyvä karvapeite. Esiintyy hyvin. 



VAL ERI VAK4 

 

FI30458/16 Reimin Guns And Roses 

4-vuotias, rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Riittävän pitkä pää, hieman 
pyöreät silmät. Hyvä eturinta ja kaula, täyteläinen runko, tänään hieman tuhdissa kunnossa, 
hieman matala hännänkiinnitys, hyvin kulmautunut takaa. Liikkuu yhdensuuntaisesti takaa, 
leveästi ja löysästi edestä, etuliike jää lyhyeksi. Hyvä karvapeite ja väri. 

VAL EH 

 

FI10444/18 Sinisen Helmen Queen Of Hearts 

Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu, jolla erinomainen pää. Kauniit silmät, 
aavistuksen kookkaat korvat, erinomainen eturinta. Täyteläinen runko. Hyvä hännänkiinnitys, 
hieman ”iloinen” häntä. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu hyvällä askelpituudella sekä 
edestä että takaa. Hyvä karvapeite. Kantaa itsensä hyvin. 

VAL ERI VAK1 SA PN1 NORD SERT ROP 

 

FI38963/12 Reimin Tiger Of Sweden 

Rotutyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen 8-v narttu, jolla kaunis nartunpää, hieman 
haja-asentoiset korvat, hyvät silmät. Hyvä kaula ja eturinta, hyvä runko. Erinomainen 
hännänkiinnitys. Tasapainoisesti kulmautunut takaa, liikkuu tasapainoisesti takaa, hieman 
löysästi edestä. Kantaa itsensä hyvin liikkeessä. Karva voisi olla rungossa karkeampaa. 

VET ERI VEK1 SA PN4 VET-VSP 

 

FI55013/10 Terhierin Twisted Sister 

10-vuotias, hyvinsäilynyt veteraani. Erinomaiset silmät, korvat, kuono-osassa voisi olla 
hieman lisää pituutta, vahvuus sopiva. Hyvä kaula ja eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut 
edestä ja takaa. Liikkuu tasapainoisesti, hyvällä askelpituudella, hieman löysästi edestä. 
Karva rungossa riittävän karheaa, helmoissa saisi karva olla karheampaa. Kantaa itsensä 
hyvin. Hyvä temperamentti. 

VET ERI VEK2 

 


