
2016 
 
Sawo Show Kuopio 07.08.2016 
tuomari Dimitris Antonopoulos, Ruotsi 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
“Slighty heavy in rear. Excellent eyes. Correct ears. Deep chest. Wyale (?) 
pasterns. Could be better angulated in rear. Good feet.” ERI2, PU2, vara-CACIB 
 

 
 
Sawo Show Kuopio 06.08.2016  
tuomari Hans Van Den Berg, Alankomaat 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
“Nice, I like his head very much. Good stop, broad skull, good ear set, good 
lenght in muzzle, good front and rear, good body and tail carriage, good coat 
texture, good mover.” ERI1, SA, CACIB, VSP 
 



 
 
Sawo Show Kuopio 05.08.2016 
tuomari Primoz Peer, Slovenia 
Suhtautuminen tuomariin: käsiteltävissä 
“Lovely strong mature male. Excellent outline, very nice head. Correct 
angulation & movement.” ERI1, SA, CACIB, ROP 
 



 
 
 

 
SSKY:n erikoisnäyttely Nastola 03.07.2016 
tuomari Britt Nyberg, Norja 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
" Very strong male of good size. Very masculine, correct proportions and shape. 
Correct eyes and ears. Strong neck. Excellent top and under line. Correct tail. 
Good fore chest. Good bone and angulations. Strong feet. Well set and carried 
tail. Excellent coat texture. Nice dark brindle colour. Moves with self assurance." 
ERI1, SA, ROP 
 



 
 
 
Karttula 18.06.2016 
tuomari Esa Ruotsalainen 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Mallikas tasapainoinen mittasuhteiltaan oikea uros. Oikeailmeinen sopivan 
voimakas pää. Hyvä vankka runko. Sopiva luusto. Riittävästi kulmautunut. 
Tumma brindle väri. Erinomaiset tasapainoiset ja jäntevät liikkeet.” ERI1, SA, 
ROP 
 
Kangasniemi 05.05.2016 
tuomari Markku Kipinä 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Ryhdikäs, tasapainoisesti rakentunut. Riittävä koko. Hyväilmeinen pää. 
Erinomaiset silmät. Hyvät korvat. Hyvä kaula. Vahva purenta. Tasapainoiset, 
riittävät kulmaukset. Hyvä häntä + karva + väri. Rodunomainen luonne. Liikkuu 
hyvin.” ERI1, SA, ROP, jatkoon ryhmässä 
 



 
 
Tuusniemi 28.02.2016 
tuomari Hans Almgren, Ruotsi 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"A smaller male. Beautiful head. Well carried ears. Correct bite. Eyes could be 
bit more slanted. Clean lips. Good reach of neck. Nice in proportions. Could 
have bit more angulations all around. Nicely carried tail. Nice temperament. 
Balanced between body and bone.” ERI1, SA, PU2 
 

2015 
 
Joensuu 09.08.2015 
tuomari Elizabeth Gonzalez, Gibraltar 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Very attractive dog, typical brindle coat. Good head and dark points. Alert 
expression, good strong neck. Excellent topline, good angulations front and rear. 
Good tailset, correct feet, excellent movement.” ERI1, SA, ROP, RYP-4 
 



 
 
Joensuu 08.08.2015 
tuomari Nina Karlsdotter, Ruotsi 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Maskulint huvud. Utm. proportioner. Korrekt spetsigt nosparti. Utm mörka ögon. 
Välansatta öron. Utm hals, överlinjen och svans. Välutvecklad kropp. Bra 
proportioner. Passande benstämme, bra fötter. Korrekta vinklar. Utm steg. Bra 
pälskvalitet och färg. Välvisad.” ERI1, SA, CACIB, ROP 
 
Estonian Winner 2015, Tallinna 30.05.2015 
tuomari Satoshi Bessho, Japani 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Very nice strong face, very nice eyes and muzzle. Perfect bite and teeth. Strong 
body, correct and strong back. Correct front and tailset, bit straight hindquarter, 
very nice earset” ERI1, SA, SERT, CACIB, ROP → Estonian Winner 2015, 
Eestin muotovalio 
 
Parikilpailu Mayan kanssa: 
”Excellent nice brace, excellent walk, nice combination.” Paras pari 
 
Varkaus 16.05.2015 
tuomari Theo Leenen, Belgia 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"4,5 years old. Good size. Strong masculine head. Dark eyes and complete 
scissors bite. Well set ears. Good neck, shoulder and topline. Correct tail. Well 



angulated. Good bone and feet. Strong body. Correct coat and colour. Moving 
well.” ERI1, SA, CACIB, ROP 
 

 
 
Tohmajärvi 02.05.2015 
tuomari Paavo Mattila 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Erittäin hyvin rakentunut uros, jolla hyvät mittasuhteet. Kaunis pää, hyvä ilme. 
Erittäin hyvät korvat. Hyvä kaula, runko ja raajat. Hyvä karva. Hyvä häntä, Hyvä 
väri. Erittäin hyvät liikkeet. Tyypillinen luonne.” ERI1, SA, ROP 
 
Outokumpu 18.04.2015 
tuomari Astrid Lundava, Eesti 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Hyvä koko ja mittasuhteet, kaunis keskivahva uros. Erinomainen pää ja ilme, 
vahva kaula, hyvä selkälinja, erinomaisesti rakentunut rintakehä. Kauniit suorat 
liikkeet. Erittäin kaunis väri. Erinomainen temperamentti.” ERI1, SA, ROP, RYP2 
 



 
 

2014 
 
 
Voittaja 07.12.2014 
tuomari Anneli Pukkila 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"4-vuotias, erinomainen tyyppi ja mittasuhteet. Rodunomainen oikeailmeinen 
pää, hyvät korvat, hyvä kaula ja ylälinja. Niukasti kulmautunut varsinkin takaa. 
Hyvä runko, kevyt raajaluusto. Liikkuu ryhdikkäästi riittävällä askeleella, hieman 
löysästi edestä. Hyvä häntä ja karvapeite, miellyttävä luonne. Esiintyy ja 
esitetään hyvin." ERI1, SA, CACIB, VSP -> Voittaja 2014 
 

 
 



Helsinki Winner 06.12.2014 
tuomari Robert Blümel, Itävalta 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"4 years strong male. Masculine head and expression. Well developed body. 
Very nice top- and underline. Typical outlines. Correct tail. Correct movement." 
ERI1, SA, CACIB, VSP -> Helsinki Winner 2014 
 

 
 
Jyväskylä 09.11.2014 
tuomari Hans Lehtinen, Suomi 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
”Hyvä koko. Hyvä rakenteinen. Liian syvä runko. Erittäin hyvä pää. Hyvä profiili. 
Sopiva luusto. Takaa saisi olla paremmin kulmautunut. Hyvä karvan laatu. Hyvin 
kannettu häntä.” ERI1, SA, CACIB, VSP 
 
Helsinki Maailman Voittaja 9.8.2014 
tuomari Mr. Hiroshi Kamisato, Japani 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Breed type: very good. Quality: very good. Condition: very good. Head: very 
good. Neck: strong. Body balance: very good. Tail: very good. Movement: very 
good. Coat: good" ERI1, CACIB -> Maailman Voittaja 2014, ROP  



 
 

SSKY:n erikoisnäyttely Nastola 05.07.2014 
tuomari Anneli Pukkila 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"3,5-vuotias. Vahva pää, hieman kevyt kuono-osa. Kaunis ilme. Hyvä kaula. 
Riittävät mittasuhteet. Tilava runko. Riittävä raajaluusto. Melko niukasti, mutta 
tasapainoisesti kulmautunut varsinkin takaa. Hyvä häntä. Liikkuu riittävästi 
sivuaskeleella, edestakaisin OK." ERI1, SA, VSP  
 

 



 

Jyväskylä 24.02.2014 
tuomari Christian Leneuf, Ranska 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Kaunis pää, jossa hyvät mittasuhteet ja kauniin muotoiset silmät, hyvät korvat, 
hyvä kaula. Hyvin rakentunut runko ja hyvät rungon mittasuhteet ja luusto. Sirppi 
häntä, erittäin ilmeikäs. Erinomaiset liikkeet. Erinomainen koira." ERI1, SA, 
ROP, CACIB  
 

 

Jyväskylä 16.02.2014 
tuomari Paula Heikkinen-Lehkonen 
"Hyvät mittasuhteet, mutta pienehkö. Voimakas uroksen pää. Tummat silmät. 
Teräväkärkiset korvat. Tiivis runko. Hyvä rintakehän syvyys ja tilavuus. Niukat 
raajojen kulmaukset. Kiinteä selkä. Hyvä hännän kiinnitys. Erinomaisessa 
kunnossa. Yhdensuuntaiset liikkeet." ERI1, SA, ROP 



 

2013 
 

Pohjoismaiden voittaja Helsinki Messukeskus 14.12.2013 
tuomari Kirsi Tevalin 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Tyypiltään erinomainen, riittävän vankkarakenteinen uros. Kaunis ylälinja. Hyvin 
kannettu sirpin muotoinen häntä. Erinomainen raajaluusto. Hyvin kulmautunut 
edestä, riittävästi takaa. Urosmainen hyvälinjainen pää, jossa kaunis ilme." 
ERI1, SA, ROP, CACIB -> PMV -13  
 

Erikoisnäyttely Heinola 21.9.2013 
tuomari Maija Sylgrén 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"3v. Oikeat rungon mittasuhteet ja vahvuus. Selvä sukupuolileima. Hyvä vahva 
pää. Kauniit silmät. Hyvät korvat. Tiivis purenta. Vahva kaula. Oikea rintakehän 
tilavuus. Hieman jyrkkä lantio. Sopivat kulmaukset. Hyvä häntä. Erinomainen 
lihaskunto. Sopiva askelpituus. Vahva ylälinja. Hyvä karvanlaatu. Kaunis väri. 
Miellyttävä käytös." ERI1, SA, ROP  



 
 

Iisalmi 4.8.2013 
tuomari Markku Kipinä 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Tasapainoisesti rakentunut, ryhdikäs pienehkö uros. Hyvä päänmuoto, riittävä 
kuono. Hyvä ylälinja ja häntä. Melko niukat kulmaukset. Riittävä liike. Hyvä 
turkki." ERI1, SA, ROP, CACIB  

Ylivieska 21.7.2013 
tuomari Hannele Jokisilta 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Erinomainen, oikeat mittasuhteet. Hyvä uroksen pää. Typpilliset kulmaukset. 
Vankka, hyvä runko. Erinomainen karva, hyvä häntä ja väri. Liikkuu hyvin." 
ERI1, SA, ROP, CACIB  

Kiuruvesi 27.4.2013 
tuomari Esko Nummijärvi 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Rotutyyppi erinomainen, kauniisti liikkuva, hyvin esitetty hyvä rakenteinen jalo 
uros." ERI1, SA, ROP  

Kajaani 13.1.2013 
tuomari Rolf Campbell, Norja 



Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Excellent type. Well proportioned. Lovely head. Correct topline. Well placed tail. 
Good bone. Sufficiently angulated. Moves well. Good coat and colour." ERI1, 
SA, ROP, SERT, CACIB -> Suomen muotovalio  

2012 
 

SSKY:n erikoisnäyttely Heinola 15.9.2012 
tuomari Kirsi Tevalin 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Tyypiltään erinomainen nuori uros. Sopiva koko. Hyvät rungon mittasuhteet. 
Riittävä raajaluusto. Erinomainen hännänkiinnitys. Kantaa häntäänsä hyvin. 
Vankka, hyvälinjainen pää. Erinomainen korvien muoto ja koko sekä asento. 
Hyvä ilme. Hyvä väritys. Tasapainoiset liikkeet. Mukava käytös." ERI1, SA, 
ROP, SERT, jatkoon ryhmässä 

 
 



Joensuu 27.5.2012 
tuomari Elina Haapaniemi 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"16kk Puna-brindle uros joka saisi käyttäytyä paremmin ja on tänään hankalasti 
käsiteltävissä. Purenta Ok omistajan esittäessä. Sopivan jäntevä. Hyvä 
päänmuoto, otsapenger voisi olla merkitympi. Hyvä kaula ja ylälinja. Sopiva 
luusto. Hyvät käpälät. Kovin niukasti kulmautunut niin edessä kuin takana. Hyvä 
runko. Hyvin kannettu häntä. Kohtuulliset takaliikkeet, edestä epävakaat. Hyvä 
karvanlaatu ja väri." EH1  
 

Joensuu 26.5.2012 
tuomari Mari Lackman 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Ryhdikäs voimakas päinen rikasilmeinen 1v 5 kk uros. Hyvät korvat, jäntevä 
kaula ja runko. Ikäisekseen jo sangen valmis, hyvä häntä. Niukahkosti, mutta 
tasapainoisesti kulmautuneet raajat. Hyvä brindleväritys, oikea karvan laatu, 
yhdensuuntaiset rodunomaiset liikkeet." ERI1, SA, ROP, SERT  
 

Pyhäselkä 21.4.2012 
tuomari Markku Mähönen 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Mittasuhteiltaan oikea. Ikäisekseen riittävä vahvuus. Hyvän mallinen pää. Hyvä 
ylälinja ja hännänkiinnitys. Runko saa vielä kehittyä. Hyvät liikkeet ja käpälät. 
Miellyttävä käyttäytyminen." ERI1, SA, ROP, SERT  
 
Eno 3.3.2012 
tuomari Kirsti Louhi 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Hyväntyyppinen nuori mies, jolla hyvä pää, oikea purenta. Kaunis ilme, hyvin 
asettuneet korvat, hyvä kaula ja ylälinja, hieman alhainen hännän kiinnitys. 
Kinnerkulma voisi olla parempi, takaliike voimatonta, askelmitta lyhyttä." ERI1, 
SA, ROP, SERT, jatkoon ryhmässä 

Tuusniemi 26.2.2012 
tuomari Marjatta Pylvänäinen-Suorsa 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Pienehkö hyvä rakenteinen uros. Selvä sukupuolileima. Hyvä leveä kallo-osa, 
täyteläinen tylppä kuono. Korvat voisivat olla etunojaisemmat. Hyvä ylälinja ja 
rungon kanto. Hyvä rungon syvyys. Riittävästi kulmautunut edestä ja takaa. 
Tasapainoiset liikkeet. Hyvä brindle väritys" ERI1, SA, ROP, SERT 

Kajaani 15.1.2012 
tuomari Sakari Poti  



Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Musta brindle. Keskikokoa selvästi pienempi. Mittasuhteiltaan oikea. Hieman 
kevyt komea pää. Tiivis runko. Hyvät kulmaukset. Raajaluusto saisi olla 
vahvempaa. Hyvä karva. Oikea-asentoinen häntä. Liikkeessä takapotku saisi 
olla pidempää. Pirteä luonne." ERI1, SA, SERT, ROP, ROP-JUN 
 

2011 
 
 

Helsinki 4.12.2011 
tuomari Harry Tast  
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Hyvin kehittynyt 1v juniori. Vankka tiivis runko. Hyväilmeinen urosmainen pää. 
Tasapainoinen ylälinja ja hännän asento. Hyvin rakentunut etuosa. Kinnerkulmat 
suorat. Takaliikkeet jäykät. Hyvä karva. Juovitus saisi olla selvempi." EH 

Helsinki 3.12.2011 
tuomari Ichiro Ishikawa, Japani 
Suhtautuminen tuomariin: rodunomainen lähestyttäessä 
"Very good balance. Good character. Correct ears but should be more turning 
down from tops. Should have much more slouting of angle of eyes. Very nice 
brindle colour. Good coat quality." EH 



 

 


