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PENNUT 
 
NARTUT 
 
BLUEPEPPER’S THEORY OF RELATIVITY FI11991/20 
Sopivat mittasuhteet ja luusto, oikeanmallinen pää, tummat silmät, oikea-asentoiset pienet korvat, riittävä 
kaula, suora selkälinja, erinomainen häntä, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, 
oikeanlaatuinen turkki, hyvä väri, liikkuu hyvin. 
PEK1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
 
MELUKYLÄN OIVA VALOVOIMA FI52077/19 
Sopivat mittasuhteet ja raajaluusto, oikean mallinen pää, hieman kookkaat oikea-asentoiset korvat, 
erinomainen ylälinja + häntä, ikäisekseen hyvin kehittynyt runko, hyvät etukulmaukset, hieman 
ylikulmautunut takaa, hyvä turkki, oikeanlaatuinen, liikkuu hyvin, hyvä temperamentti. 
JUN ERI1 SA VASERT 
 
TAIRON IZ ZVEZDNOGO GRAFTSVA RKF5591657 
Erittäin kaunis tyylikäs nuori uros, jolla hyvin kaunis pää, oikea-asentoiset pienet korvat, erinomainen 
ylälinja + häntä, hyvin kehittynyt eturinta+ rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä väri, erinomainen 
turkin laatu, tehokkaat samansuuntaiset liikkeet, sopiva temperamentti, erinomainen esitys. 
NUO ERI1 SA PU2 SERT VARACA 
 
DENDU KNIGHT RIDER FI22140/17 
Sopivat mittasuhteet, keskivahva luusto, pää saisi olla aavistuksen pidempi, pienet hieman leveäasentoiset 
korvat, hyvä kaula, köyristää hieman selkälinjaa seisoessaan & liikkeessä, hyvin ahtaat takaliikkeet, etuliike 
ahdas, avonaiset kyynärpäät, hyvä väri, karkea turkki. 
AVO EH2 
 
MILLHOUSE’S LOVE FOR SALE FI19181/18 
Sopiva rungon pituus, mutta antaa hieman korkearaajaisen vaikutelman, turhan voimakas kallo, oikea-
asentoiset oikeankokoiset korvat, hyvä kaula, köyristää lanneosaa liikkuessaan & seisoessaan, hieman alas 
kiinnittynyt häntä, eturinta saisi olla korostuneempi, riittävä rintakehä, hyvät etukulmaukset, niukat 
takakulmaukset, hyvä väri, riittävä askel. 
AVO EH3 
 
SINISEN HELMEN LUCKY NUMBER FI46183/18 
Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, sopiva luusto, jalo pitkä pää, oikea-asentoiset hieman kookkaat korvat, 
saksittu parta, trimmatut posket ja kaula, turhan pitkä, hieman pehmeä selkä, hyvä häntä + runko, 
tasapainoiset kulmaukset, melko ahtaat takaliikkeet, ahtaat etuliikkeet, kääntää ranteista ulospäin, 
erinomainen väri + turkin laatu. 
AVO EH1 
 
BLUEPEPPER’S BTW FI29722/17 
Sopivat mittasuhteet + luusto, kaunis pää, oikea-asentoiset pienet korvat, sopiva rungon pituus, hyvä häntä & 
hännänkiinnitys, mutta häntä kääntyy selälle, erinomainen rintakehä + eturinta, tasapainoiset kulmaukset, 
hyvät takaliikkeet, etukäpälät kääntyvät hieman ranteista ulospäin, hyvä väri, karkea turkki. 
VAL ERI2 SA PU4 
 
JASKARIN THINK TWICE FI32821/18 



Erinomaiset mittasuhteet + luusto, oikeanmallinen pää, kauniit pienet korvat, erinomainen ylälinja, häntä, 
erinomainen runko, tasapainoiset kulmaukset, kaunis väri, erinomainen turkin väri, liikkuu hyvin, 
erinomainen temperamentti. 
VAL ERI1 SA PU1 CACIB VSP 
 
SINISEN HELMEN KING OF HEARTS FI10443/18 
Alhaalta vasemmalta puuttuu P2, ylhäältä oikealta puuttuu P2, alhaalta oikealta puuttuu P2, oikeanmallinen 
pää, kauniit pienet korvat, hyvä ylälinja + häntä, erinomainen rintakehä, hyvät etukulmaukset, hieman niukat 
takakulmaukset, trimmattu posket + kaula, hieman avonaiset kyynärpäät, hyvät sivuliikkeet. 
VAL ERI3 
 
TRUOZZY’S RED BULL FI42235/11 
Erittäin kaunis ja tasapainoinen veteraani, oikeanmallinen pää, kauniit pienet oikea-asentoiset korvat, 
erinomainen ylälinja + häntä, hyvin kehittynyt runko, tasapainoiset kulmaukset, upea väri, erinomainen 
turkki, ihana temperamentti. 
VET ERI1 SA PU3 ROP-VET 
 
NARTUT 
 
MILLHOUSE’S ORIGINAL BLUE SHEILA FI34150/19 
Sopivat mittasuhteet ja luusto, oikeanmallinen pää, oikea-asentoiset hieman kookkaat korvat, riittävä kaula, 
köyristää lanneosaa liikkeessä & seisoessaan, alas kiinnittynyt häntä, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, hyvin 
ahtaat takaliikkeet, ulospäin kääntyvät kyynärpäät, hyvät etukulmaukset, niukat takakulmaukset, hyvä turkki. 
JUN H 
 
SABREME’S HEROES NEVER DIE FI47651/19 
Sopivat mittasuhteet, keskivahva luusto, kaunis pää, oikea-asentoiset pienet korvat, hyvä ylälinja, eturinta 
saisi olla korostuneempi, hyvä rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä väri, oikeanlaatuinen turkki, hyvä 
temperamentti. 
JUN ERI1 SA  
 
XAREL-LO IZ ZVEZDNOGO GRAFSTVA FI17656/20 
Sopivat mittasuhteet ja luusto, oikeanmallinen pää, oikea-asentoiset korvat, köyristää hieman lanneosaa 
liikkuessaan, hyvä kaulan pituus, hyvä häntä, riittävä eturinta + rintakehä, pysty olkavarsi, niukat 
takakulmaukset, hieman ahtaat takaliikkeet, avonaiset kyynärpäät, trimmattu kaula, hyvä väri, 
oikeanlaatuinen turkki. 
JUN EH2  
 
PIKKUPIIKAN NIISKUNEITI FI15945/19 
Sopivat mittasuhteet ja luusto, kuono-osa saisi olla aavistuksen pidempi, kivankokoiset & oikea-asentoiset 
korvat, riittävä kaula, köyristää lanneosaa seisoessa & liikkeessä, lyhyt jyrkkä lantio, alas kiinnittynyt häntä, 
riittävä eturinta, hyvä rintakehä + väri, riittävä turkinlaatu, kevyt länkisäärisyys takana, avonaiset kyynärpäät, 
ranteista ulospäin kääntyvät käpälät. 
NUO EH2 
 
TRUOZZY’S GUCCI FI53220/18 
Vasemmalta ylhäältä + alhaalta puuttuu P2, oikealta ylhäältä + alhaalta puuttuu P2. Kaunis jalo pää, oikea-
asentoiset pienet korvat, erinomainen ylälinja + häntä, hyvä runko, tasapainoiset kulmaukset, karkea turkki, 
hyvä väri, samansuuntaiset liikkeet. 
NUO ERI1 SA PN4 VASERT 
 
MILLHOUSE’S KASNÄS FI15894/18 
Erinomaiset mittasuhteet + sopiva luusto, kaunis jalo pää, oikea-asentoiset hieman kookkaat korvat, 
erinomainen ylä- ja alalinja + häntä + kulmaukset, upea väri, karkea turkki, liikkuu hyvin, erinomainen 
temperamentti. 



AVO ERI1 SA PN2 SERT VARACA 
 
MILLHOUSE’S MINT TWIST FI44018/17 
Sopivat mittasuhteet ja luusto, oikeanmallinen pää, oikea-asentoiset + pienet korvat, riittävä kaula, köyristää 
hieman lanneosaa liikkeessä & seistessä, hieman alas kiinnittynyt häntä, tasapainoiset kulmaukset, 
oikeanlaatuinen turkki, liikkuu riittävällä askeleella. 
AVO EH 
 
SASSATOWN TRUE LOVE FI18192/17 
Mittasuhteiltaan aavistuksen pitkä, sopiva luusto, hyvä pään pituus, hieman leveäasentoiset ja hieman 
kookkaat korvat, hyvä kaula, köyristää hieman lanneosaa liikkeessä & seistessä, aavistuksen pehmeä selkä, 
hyvä häntä, erinomainen eturinta, tasapainoiset kulmaukset, karkea turkki, hyvä väri, liikkuu erinomaisella 
askeleella. 
AVO ERI4 
 
SINISEN HELMEN DONNACILLO FI46185/18 
Sopivat mittasuhteet + luusto, kaunis pää, hieman leveäasentoiset & kookkaat korvat, hyvä ylälinja + häntä + 
eturinta + rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, karkea turkki, hyvä väri, liikkuu hyvin. 
AVO ERI3 
 
WINK TANK ROGUE ONE FI18011/18 
Sopivat mittasuhteet ja luusto, ahtaat etu- + takaliikkeet, hyvät sivuliikkeet, kaunis pää, hieman 
leveäasentoiset kookkaat korvat, erinomainen ylälinja + häntä, riittävä eturinta, hyvä rintakehä, tasapainoiset 
kulmaukset, oikeanlaatuinen turkki, hyvä väri, erinomainen temperamentti. 
AVO ERI2 SA  
 
REIMIN GUNS AND ROSES FI30458/16 
Mittasuhteiltaan pitkä ja sopiva luusto, litteät käpälät, ylhäältä + alhaalta vasemmalta P2 puuttuu, alhaalta + 
ylhäältä oikealta P2 puuttuu, pää saisi olla aavistuksen pidempi, hieman kookkaat ja hieman leveäasentoiset 
korvat, hyvä kaula, hieman pehmeä selkä, hyvä häntä, hyvä eturinta, hyvin pyöreä tynnyrimäinen rintakehä, 
hyvin leveä eturaajojen liikerata, hyvä väri, oikeanlaatuinen karhea turkki, liikkuu hieman raskaasti. 
VAL EH4 
 
SINISEN HELMEN QUEEN OF HEARTS FI10444/18 
Alhaalta vasemmalta P2 puuttuu, oikealta ylhäältä + alhaalta P2 puuttuu, erittäin kaunis pää ja ilme, oikea-
asentoiset pienet korvat, trimmattu kaula, erinomainen ylälinja + häntä + eturinta + rintakehä + kulmaukset, 
liikkeet, erittäin karhea turkki, erinomainen temperamentti + esitys. 
VAL ERI3 SA 
 
SINISEN HELMEN RUBY FI55814/16 
Sopivat mittasuhteet + luusto. Vasemmalta ylhäältä P1, alhaalta vasemmalta P1 & P2, oikealta ylhäältä P2, 
oikealta alhaalta P2 puuttuu. Erittäin kaunis pää & ilme, hieman leveäasentoiset pienet korvat, erinomainen 
ylälinja + häntä, hyvä eturinta + rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä väri, erinomainen turkinlaatu, 
liikkuu hyvin, erinomainen esitys. 
VAL ERI2 SA PN3 
 
SUREPRIME’S PUMA FI10011/18 
Erittäin kaunis ja tyylikäs narttu, erittäin hyvät mittasuhteet ja luusto, erittäin kaunis pää &b ilme, kauniit 
pienet oikea-asentoiset korvat, erinomainen ylälinja ja häntä + runko + kulmaukset, kaunis väri, erinomainen 
turkinlaatu + väri + temperamentti + esitys. 
VAL ERI1 SA PN1 CACIB ROP 
 
REIMIN TIGER OF SWEDEN FI38963/12 
Mittasuhteiltaan pitkä, keskivahva luusto, oikeanmallinen pää, hieman leveäasentoiset pienet korvat, hieman 
pehmeä selkä, köyristää lanneosaa seistessä & liikkeessä, matalalle kiinnittynyt häntä, riittävä eturinta, 



pyöreä rintakehä, hyvät etukulmaukset, niukat takakulmaukset, hyvät takaliikkeet, rullaavat etuliikkeet, hyvä 
väri, riittävän karhea turkki. 
VET ERI2 
 
XANTHORRHOEA FROM DOWN UNDER FI27552/13 
Sopivat mittasuhteet & luusto, ikäisekseen erinomaisessa kunnossa, sopiva pään pituus, ihana ilme, 
hyväasentoiset hieman kookkaat korvat, ikäisekseen hyvä ylälinja, hyvä häntä, riittävä eturinta, hyvä 
rintakehä, tasapainoiset kulmaukset, hyvä väri, turkki saisi olla karheampi, liikkuu hyvin, hyvä 
temperamentti + esitys. 
VET ERI1 VSP-VET 
 
KASVATTAJAT 
 
KENNEL MILLHOUSE’S  
Om. Tanja Kotro 
ei esitetä 
 
KENNEL SINISEN HELMEN 
Om. Kati Moilanen 
Kasvattajaryhmä 4 eri yhdistelmästä. Kaikki hyvin samantyyppisisä, Hyvin korkealaatuiset rotunsa edustajat. 
Samantyyppiset päät, ilmeet, erinomaiset rungot. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomaiset turkit. Onnittelut ja 
tsemppiä eteenpäin. 
KASV1 KP  
 
 
 
 
 
 
 
 


