
2016 
 
Sawo Show Kuopio 07.08.2016 
tuomari Dimitris Antonopoulos, Ruotsi 
Suhtautuminen tuomariin: väistää 
“Round eyes, short nose. Soft topline. Well angulated. Good bone. Could have 
better tail carriage.” VG1 
 

 
 
Sawo Show Kuopio 05.08.2016 
tuomari Primoz Peer, Slovenia 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
”7 year, excellent type, proportions & head. Strong body. Correct angulation. Bit 
open tail.” ERI1, SA, vara-CACIB 
 



 
 
SSKY:n erikoisnäyttely Nastola 03.07.2016 
tuomari Britt Nyberg, Norja 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"7,5 years old female of excellent type. Strong constructions. Very feminine 
head with correct details. Strong neck. Powerful body. Good bones. Excellent 
angulations. Well set tail. Correct coat texture. Dark brindle colour. Moves well 
from all sides.” ERI2, SA, PN3 
 
Karttula 18.06.2016 
tuomari Esa Ruotsalainen 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. Oikeailmeinen vahva pää. 
Hyvä vankka runko. Riittävä luusto ja kulmaukset. Tumma brindle väri. Hyvä 
sivuliike, takana kinnerahtautta.” ERI1, SA, VSP 
 
Kangasniemi 05.05.2016 
tuomari Markku Kipinä 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
”Hyvä koko + mittasuhteet. Vahva runko. Hyvä luusto. Riittävät kulmaukset. 
Saisi kantaa häntäänsä terhakammin selän päällä. Hyvä pään muoto. Ilme saisi 
olla itämaisempi. Voisi esiintyä varmemmin. OK purenta. Riittävä sivuliike, mutta 
ahdas takaa.” ERI2 
 



2015 
 

SSKY:n erikoisnäyttely Nastola 12.07.2015 
tuomari Erika Häkkinen 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
”6,5-vuotias narttu, jolla hyvät rungon mittasuhteet. Kaunis pää ja ilme. Hyvä 
otsapenger ja kuono-osa. Kauniit tummat silmät. Hyvä runko. Luusto voisi olla 
hieman voimakkaampi. Hyvä eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Kauniit 
käpälät. Liikkuu halutessaan hyvällä askeleella, hieman kapeasti takaa ja 
löysästi edestä. Hyvä karvanlaatu.” ERI2 

 
Varkaus 16.05.2015 
tuomari Theo Leenen, Belgia 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"6,5 years old. Good size. A little long in body. Feminine head with correct 
proportions. Dark eyes. Complete scissor bite. Good neck and shoulder. Could 
be stronger in back. Good bone, feet and angulation. Correct coat and colour. In 
the movement narrow behind. A bity she’s too shy.” EH2 

 
 

Tohmajärvi 02.05.2015 
tuomari Paavo Mattila 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Hyvin rakentunut narttu, jolla hyvät mittasuhteet. Hyvä pää. Kauniit korvat. 
Erittäin hyvä runko. Selässä aavistus pehmeyttä. Hyvät raajat. Liikkuu hyvin. 
Liikkeessä parempi kuin seistessä.” ERI1, SA, SERT → FI MVA, VSP 

 
 
Outokumpu 18.04.2015 
tuomari Astrid Lundava, Eesti 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Hyvä koko, hieman pitkä. Erinomainen pää ja ilme, erinomainen kaula, hyvä 
selkälinja. Kauniit suorat liikkeet. Erinomainen väri. Riittävä temperamentti.” 
ERI1, SA, SERT, VSP 
 

2014 
 

 Joensuu 17.5.2014  
tuomari Eivind Mjaerum, Norja  
Suhtautuminen tuomariin: väistää  
"Very good type, well built. Good proportions. Nice head and expression. Well 
for nexk, chest and body. Correct angulation for breed. Correct tail. Moves okey. 
Needs training for beeing handled of foreign people. Today she is too reserved 
fro beeing judged. Expect for that she is good quality." EVA  



 
Jyväskylä 16.02.2014  
tuomari Paula Heikkinen-Lehkonen  
"Vanttera narttu, tanakassa kunnossa. Täyteläinen pää. Tummat, mutta pyöreät 
silmät. Hieman pitkät ja teräväkärkiset korvat. Syvä ja tilava rintakehä. Häntä 
voisi olla korkeammalle kiinnittynyt ja paremmin kaareutunut. Takakulmat 
voisivat olla paremmat. Kapeat takaliikkeet. Hyvä karvanlaatu. Tiiviit, pyöreät 
käpälät." ERI1  

2013 
 
 
Erikoisnäyttely Heinola 21.9.2013 
tuomari Maija Sylgrén  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä  
"5v. Hyvät rungon mittasuhteet. Riittävä vahvuus ja sukupuolileima. Hyvä pää ja 
ilme. Kauniit silmät. Hyvät korvat. Oikea purenta. Hyvä kaula. Riittävä rintakehä. 
Sopivasti kulmautunut edestä, niukemmin takaa. Hieman alaskiinnittynyt häntä, 
josta tänään kovin epävärma. Liikkuu takaa kovin ahtaasti. Riittävä sivuaskel. 
Etuliikkeessä löysyyttä. Kaunis väri. Hyvä karvanlaatu." EH1  
 
Iisalmi 4.8.2013  
tuomari Markku Kipinä  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä  
"Lihavassa kunnossa esitetty. Hyvä ilmeinen pää. Hyvin kulmautunut etuosa, 
mutta niukasti kulmautunut ulkokierteiset takaraajat. Saisi kantaa häntäänsä 
paremmin. Pyöreät silmät" EH1  
 
Ylivieska 21.7.2013  
tuomari Hannele Jokisilta  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä  
"Vankka narttu. Vahva pää. Korvat voisivat olla paremmin asettuneet. Tummat 
silmät. Pitkä runko. Tänään hieman pulskassa kunnossa. Tyypilliset 
etukulmaukset. Riittävät polvikulmaukset. Hyvä karva. Erinomainen luonne. 
Saisi kantaa häntäänsä paremmin. Liikkuu hyvin." ERI1  
 
Kiuruvesi 27.4.2013  
tuomari Esko Nummijärvi  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä  
"Rotutyyppi erinomainen, kaunis pää ja korvat, hyvä runko, selässä pieni 
painauma, luisu lantio, häntä voisi olla varmemmin kannettu, hyvä rintakehä, 
ranteet liikkeessä vähän löysät, hyvä karvapeite." ERI1  
 

2012 
 
 



SSKY:n erikoisnäyttely Heinola 15.9.2012  
tuomari Kirsi Tevalin  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä "Hyvän kokoinen narttu, 
jolla riittävä raajaluusto. Kokonaisuuden pilaa häntä, jota ei kanna oikeassa 
asennossa. Hyvät pään linjat ja kaunis ilme. Normaalisti kulmautunut edestä, 
riittävästi takaa. Hyvä väritys ja karvapeite. Hieman pidättyväinen, mutta antaa 
vieraan käydä itsensä läpi. Hieman sipsuttavat liikkeet. Hännän asento pudottaa 
palkintosijaa." EH1  
 
Eno 3.3.2012  
tuomari Kirsti Louhi  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä  
"Kaunispäinen narttu, jolla hyvä rintakehä, pitkähkö lanneosa, hieman luisu 
lantio, hyvin asettuneet korvat, hyvä kaula, sujuvat sivuliikkeet, ahtaat 
takaliikkeet, tarvitsee kehätottumusta, voisi esiintyä vapaammin" EH1  
 
Tuusniemi 26.2.2012  
tuomari Marjatta Pylvänäinen-Suorsa  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä  
"Hyvät mittasuhteet. Hieman kevyt luusto. Selvä sukupuolileima. Riittävä kallon 
leveys. Tummat silmät, vahva tylppä kuono. Korvat voisivat olla etunojaisemmat. 
Hyvä kaula ja selkeä, pyöreä lantio, hyvä rungon syvyys. Liikkeessä häntä jää 
alas. Hieman niukasti kulmautunut. Hyvät liikkeet. Oikea brindle väritys." EH1  
 
Kajaani 15.1.2012  
tuomari Sakari Poti  
Suhtautuminen tuomariin: väistää  
"Musta brindle. Keskikokoa hieman pienempi. Oikeat mittasuhteet. 
Kaunispiirteinen pää. Tiivis runko. Raajaluusto saisi olla vahvempaa. Kevyt 
tasapainoinen liike. Vierastaa hieman tunnelmaa." EH1  
 

 
 
 

2011 
 
 
Helsinki 3.12.2011  
tuomari Ichiro Ishikawa, Japani  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä "Very nice mover, light 
and speedy. Very nice dark brindle colour. Should have  
more almond shape of eyes. And more slouting angle of eyes. Should carry the 
tail up all the time. Nice tongue mark. Should have more dignity. The ear angles 
should be better." EH  



 
Joensuu 14.8.2011  
tuomari Esko Nummijärvi  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä "Rotutyyppi hyvä. 
Kauniit liikkeet. Ryhdikäs. Kaunis pää ja korvat. Hyvä selkä, rintakehä ja raajat. 
Esiintyy hyvin. Koiran luonne ei vapaa. Tottumaton." H  
 
Rovaniemi 26.6.2011  
tuomari Irina Poletaeva  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä  
"Correct type. Typical head and expression. Correct dentition. Good ear 
carriage. Correct topline in movement. Forechest enough for the age. correct 
side movement. Should be more stable in temperament and better presented. 
Front paws turned out." ERI1, SA, SERT, ROP  
 
Tohmajärvi 7.5.2011  
tuomari Paavo Mattila  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä  
"Hyvin rakentunut narttu. Hyvän mallinen pää. Hyvät korvat. Kaunis kaula. Hyvä 
runko. Takakulmia voisi olla aavistus enemmän. Hyvä karvapeite. Hieman 
ahtautta takaliikkeissä. Juuri ja juuri riittävästi nouseva häntä. Liiankin 
pidättyväinen luonne." H  
 
Juuka 5.3.2011  
tuomari Paula Heikkinen-Lehkonen 
Suhtautuminen tuomariin: väistää  
"Pienikokoinen, hieman kevytluinen narttu. Hieman pitkä runko. Voimakas pää. 
Tummat pyöreät silmät. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Hieman 
alaskiinnittynyt häntä, joka ei kierry tarpeeksi. Hyvät takakulmaukset. Hieman 
kapeat takaliikkeet. Hyvä karva. Liikkuessa reipas, mutta kovin varautunut eikä 
tahdo päästää koskemaan. Ei kuitenkaan aggressiivinen." H  
 
Kajaani 9.1.2011  
tuomari Kirsi Laamanen  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä  
"2-vuot. hyvänkokoinen, ujostellen ja epävarmasti käyttäytyvä narttu, jolla hyvät 
rungon mittasuhteet, kokoon sopiva raaajaluusto ja hyvä häntä. Hyvin 
kulamutunut edestä ja takaa ja hyvät käpälät. Hieman luisu lantio. Hyvä linjainen 
pää, hyvät korvat, hieman isot silmät. Liikkuu ryhdikkäästi. Ei pidä vieraan 
koskettelusta, mutta on ystävällinen. Käytös pudottaa palkintosijaa. EH"  
 

2010 
 
Kuopio, Sawo show 7.8.2010  
tuomari Myrna Shiboleth, Israel  



"Correct type. Good size. Well shaped head with good expression. Good body 
proportions. Correct coat and colour. Moves quite well. She is very lacking in 
confidence in the ring. She does not lift her tail." H 
  
Ylivieska 18.7.2010  
tuomari Gunnar Nymann, Tanska 
"1.5 years. Because of her temperament fair judgement of her confirmation and 
movement is not possible, will not let the judge touch her, so she is disqualified." 
HYL  
 
Joensuu 29.5.2010  
tuomari Pekka Teini  
"Mittasuhteiltaan oikea. Todella kaunis päinen nuori narttu. Joka esiintyy tänään 
todella varovasti. Oikea linjainen vahva kuono-osa. Hyvän kokoiset tummat 
silmät. Hieman pyöreä lantio. Muuten hyvä runko, jossa nartun voimakkuus aste. 
Raajat kulmautuneet hyvin, mutta voima puuttuu. Olisi mukava lähettää 
ryhmäkehään, mutta rohkeus ei riitä." EH1 
  
Lieksa 9.5.2010  
tuomari Saija Juutilainen  
"Oikealinjainen nuori narttu, jolla jo mukavasti runkoa, riittävästi luustoa. 
Erinomainen pään malli. Kauniit tummat silmät. Vahva purenta. Hyvin asettuneet 
korvat. Jäntevä ylälinja. Hieman jyrkkä lantio. On tänään hieman omapäinen 
eikä välitä kantaa häntäänsä liikkeessä. Hyvä karvanlaatu. Tyypillinen luonne. 
Kevyt liike, joskin takana voisi olla enemmän voimaa ja potkua." EH1  
 
Tuusniemi 20.2.2010 
tuomari Ligita Zake, Latvia  
"Correct type. Head still developing. A bit large, round eyes. Ears ok. Could 
have straighter topline. Tail carriage correct enough. Well developed body. 
Moves ok. A bit shy in the ring." EH1  
 
Kajaani 10.1.2010  

tuomari Juha Putkonen  

"1v. Tänään aristellen esiintyvä. Oudoksuu näyttelytilannetta. Hyvät rungon 

mittasuhteet. Riittävä raajaluusto. Lupaava narttumainen pää. Hyvät korvat. 

Tummat silmät. Hyvä purenta. Ikäisekseen hyvä runko. Tasapainoiset 

kulmaukset. Ei nosta häntäänsä liikkeessä. Brindleraidoitus saisi olla selvempi." 

EH1 


