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ARVOSTELU

RAKENNETYYPPI: (1) voimakas ja tiivis, (2a) hieman raskas, (2b) hieman kevyt, (2c) kapeahko, (2d) 

löysähkö, (3a) raskas, (3b) kevyt, (3c) kapea, (3d) löysä, (4a) liian raskas ja kömpelö, (4b)  erittäin kevyt, 

siro 

LUUSTO: (1) vahva, (2a) Hieman kevyt kokoon nähden, (2b) hieman vahva kokoon nähden, (3a) Liian 

kevyt kokoon nähden, (3b) liian vahva kokoon nähden, (4) ei rodunomainen 

         SUURSNAUTSERIN ULKOMUOTOKATSELMUS

Arvostelu: 1=ei huomautettavaa, 2=vähän huomautettavaa, 3=vakava virhe, 4=hylkäävä virhe 

SUKUPUOLILEIMA: (1) selkeä, (2) tyydyttävä, (3) epämääräinen, (4) heikko

YLEISVAIKUTELMA: (1) lihaksikas, jäntevä, sopusuhtainen, (2a) laiha, (2b) lihava, (2c) löysä, (3a) liian 

laiha, (3b) liian lihava, (3c) hyvin löysä, (4) ei rodunomainen  

Pigmentti: (1) tumma, (2) riittävä, (3) puutteellinen, (4) kirsussa vaaleita alueita 

Purenta:  (1) vahva purenta, tiiviisti sulkeutuva ja leikkaava, riittävän leveä alaleuka, (2a) löysä, (2b) 

niukka, (2c) epätasainen etuhampaiden rivi, (2d) kaareva , (3) tasapurenta, (4a) yläpurenta, (4b) 

alapurenta, (4c) ristipurenta, (4d) kulmahampaat työntyvät ikeniin 

Koiran nimi 

Tunnistusmerkintä

KOKO, UROKSET JA NARTUT: (1) 60 – 70 cm, (2a) pieni 58-60 cm, (2b) suuri 70-72 cm, (3a) ylisuuri 

72–74 cm, (3b)  pieni 56–58 cm, (4a) alimittainen alle 56 cm, (4b) ylisuuri yli 74 cm 

Korkeus/pituus 1:1 : (1) 95-105%, (2) 90-110 %, (3) 85-115%, (4) alle 85 % tai yli 115 % 

Pää/selän pituus 1:2 : (1) 95-105%, (2) 90-110 %, (3) 85-115%, (4) alle 85 % tai yli 115 % 

Rekisterinumero

Omistajan nimi 

Väri

Tarkastaja 2Tarkastaja1 Tarkastuspäivämäärä 

MITTASUHTEET

PÄÄ

Hampaat: (1) täysi hampaisto [42 hammasta] ja isot valkoiset hampaat, (2a) puuttuu 1 välihammas, 

mikä?, (2b) 1 hammas liikaa, mikä?, (2c) pienet hampaat, (2d) 

 hammaskiveä runsaasti, (3a) puuttuu muutamia välihampaita, mitkä?, (3b) puuttuu muutamia 

etuhampaita, mitkä?, (3c) ruskeat ja vioittuneet hampaat, (4) vakavampi hammaspuutos, mikä?

Pään mittasuhteet: (1) Kuono ja kallo yhtä pitkät, oikea leveyden ja pituuden suhde, yhdensuuntaiset 

kallon ja kuonon linjat, (2a) liian lyhyt kallo, (2b) pyöreä kallo, (2c) luisu kallo suhteessa kuonoon, (2d) 

ulostyöntyvät poskiluut, (2e) lyhyt, suippo tai kapea kuono-osa, (2f) liian pitkä kuono-osa, (3a)  raskas ja 

syvä kallo, (3b) pieni pää suhteessa runkoon, (3c) iso pää suhteessa runkoon, (4) ei rodunomainen 

Otsapenger: (1) selvästi erottuva, (2) erottuva, (3a) liian loiva, (3b) liian erottuva/jyrkkä, (4) olematon 

Kallo: (1) voimakas, pitkä, tasainen, poimuton ja oikeat mittasuhteet [leveys, pituus, syvyys], (2a) hieman 

pyöreä, (2b) raskas, (2c) korostunut niskakyhmy, (2d) poimuinen, (2e) ei täysin yhdensuuntainen, (2f) 

leveä,  (3a) pyöreä, (3b) raskas, (3c) lyhyt, (3d) liian kapea, (3e) ei yhdensuuntainen, (3f) liian leveä, (4) ei 

rodunomainen 

M&H 

Muu 
Uros 

Narttu 

Normaalit 

Kivespuutos 

Normaalit 

Kivespuutos 

Poistetut 

Musta 

P&S 



ARVOSTELU

Huulet: (1) tiiviit ja mustat, (2a) löysät, (2b) pigmenttipuutoksia, (3a) erittäin löysät, (3b) pigmentti heikko, 

(4) ei rodunomainen

Alaleuka: (1) vahva leuan kaari, leveä, voimakas, (2a) riittävä, (2b) hieman kapea, (3a) leuanaluspussi, 

(3b) kapea, (3c) lyhyt, (4) ei rodunomainen  

Kuono: (1) tylppäkärkinen, mahdollisimman vahva kiila, jossa suora kuononselkä, (2a) hieman lyhyt, (2b) 

hieman suippo, (2c) hieman kapea, (2d) ei täysin yhdensuuntainen kallon kanssa, (2e) tyhjä silmien alta, 

täyte kuonon tyvestä puuttuu, (3a) lyhyt, (3b) suippo, (3c) kapea, (3d) ei yhdensuuntainen kallon kanssa, 

(4) ei rodunomainen 

HÄNTÄ: (1) luonnollinen, sapelin tai sirpin muotoinen, oikein kiinnittynyt, vahva ja pituus sopiva runkoon,  

(2a) lyhyt, (2b) pitkä, (2c) ohut, (3a) ylös kiinnittynyt, (3b) alas kiinnittynyt, (3c) rullalla kannettu, (3d) 

jäniksen häntä, (4a) häntämutkat, (4b) typistetty häntä, (4c) manipuloitu häntä, (4d) luonnon töpö

ETURAAJAT: (1) edestä katsoen vahvat ja suorat, lihaksikkaat, kyynärvarsi suora,  viisto lapa, sopiva 

lavan ja olkavarren kulmaus, selkeä eturinta, pitkä viisto olkavarsi, (2a) hieman uloskääntyvät olkavarret, 

(2b) hieman sisäänkääntyvät olkavarret, (2c) pysty olkavarsi, (2d) lyhyt olkavarsi, (2e) painuneet 

välikämmenet, (2f) löysät ulkokierteiset ranteet, (2g) riittävä eturinta, (3a) olkavarsi voimakkaasti 

ulkokierteinen, (3b) olkavarsi voimakkaasti sisäkierteinen,  (3c) pystyt ja jäykät välikämmenet, (3d) pysty 

lapa, (3e) lyhyt lapa, (3f) puutteellinen eturinta, (3g) suora etuosa [ei kulmauksia], (4) ei rodunomainen 

Rintakehä: (1) kohtalaisen leveä, riittävä syvyys, poikkileikkaus soikea, (2a) puutteellinen syvyys, (2b) 

kapeahko, (2c) pyöreä, (3a) kapea ja kehittymätön, (3b) tynnyrimäinen, (4) ei rodunomainen 

TAKARAAJAT: (1) voimakkaat, lihaksikkaat, takaa katsottuna yhdensuuntaiset, reisi riittävän leveä, sääri 

ja reisi samanpituiset, sopusuhtaisesti kulmautunut, (2a) ulospäin kääntyvät polvet, (2b) sisäänpäin 

kääntyvät polvet, (2c) riittävästi kulmautuneet, (2d) pitkä sääri, (2e) pitkä tai pehmeä kinner, (2f) hieman 

kapea, (2g) voimaton, (3a) niukasti kulmautuneet tai länkisääriset takaraajat, (3b) kinnerahdas, (3c) lyhyt 

reisi, (3d) ylikulmautunut, (3e) kapea, (4) ei rodunomainen 

Arvostelu: 1=ei huomautettavaa, 2=vähän huomautettavaa, 3=vakava virhe, 4=hylkäävä virhe 

ARVOSTELU JATKUU - SIVU 2

KÄPÄLÄT: (1) varpaat lyhyet, kaareutuvat ja tiiviisti yhdessä, ns. kissankäpälät, kynnet lyhyet ja mustat, 

(2a) liian pitkät, (2b) löysät, (2c) litteät, (3a) heikot, varpaat harallaan,  (4a) varpaat surkastuneet, 

puuttuvat, (4b) kynnet muun väriset kuin mustat

Lantio: (1) lihaksikas ja hieman pyöristynyt ja riittävän pitkä, (2a) luisu, (2b) köyry, (2c) suora, (2d) 

lyhyehkö, (3) liian pitkä, (4) ei rodunomainen 

Ylälinja: (1) ryhdikäs, kiinteä ja lihaksikas, säästä lähtien loivasti laskeva, vahva ja selkeä säkä, (2a) 

suora, (2b) hieman löysä,  (2c) poimuuntuva selkänahka, (2d) säkä puuttuu, (2e) säkäkuoppa, (3a) 

jyrkästi laskeva, (3b) notkoselkä, (3c) takakorkea tai etumatala, (3d)  köyry, (4) ei rodunomainen 

Selkä: (1) vahva ja tiivis, (2a) hieman pitkä, (2b) ryhditön, (3a) köyry, (3b) notko, (3c) liian pitkä, (4) ei 

rodunomainen 

Lanne: (1) vahva, syvä ja lyhyt, (2a) pitkä, (2b) heikko, (4) ei rodunomainen

Koiran nimi Rekisterinro 

Korvat: (1) ylös kiinnittyneet, V-muotoiset ja poskenmyötäiset taittokorvat,  (2a) kevyet, (2b) ilmavat, (2c) 

raskaahkot, (2d) kookkaat, (2e) jäykät, (2f) alas kiinnittyneet, (2g) liian ylös kiinnittyneet, (3a) pystyt, yksi 

tai molemmat, (3b) raskaat asennoltaan epäsymmetriset, (4) ei rodunomainen 

KAULA: (1) tiivis, vahva, lihaksikas ja hyvä kaulan ja niskan kaari, (2a) lyhyehkö, (2b) liian pitkä, (2c) 

pysty, (2d) kaulanahkaa, (2e) paksuhko, (2f) tasapaksu putki, (3a) heikkorakenteinen joutsenkaula, (3b) 

lyhyt , (3c)  raskas, (3d) kapea niska, (4) ei rodunomainen 

Silmät: (1) tummat, soikeat, keskikokoiset ja eteenpäin suuntautuneet, (2a) keskiruskeat, (2b) hieman 

pyöreät, (2c) isohkot, (2d) pienehköt, (3a) hieman vaaleat, (3b) isot, (3c) pienet, (3d) syvällä sijaitsevat, 

(3e) avonaiset, roikkuvat silmäluomet, (3f) liian vinot silmät, pistävä katse,  (3g) pyöreät, (4a) keltaiset, 

(4b) ulkonevat 

RUNKO



ARVOSTELUArvostelu: 1=ei huomautettavaa, 2=vähän huomautettavaa, 3=vakava virhe, 4=hylkäävä virhe 

YLEISVAIKUTELMA:

KOKONAISVAIKUTELMA:

(valitse yksi vaihtoehdoista)

KARVAPEITE

LIIKKEET

Koiran nimi ARVOSTELU JATKUU - SIVU 3 Rekisterinro 

TULOS:

(valitse yksi vaihtoehdoista)

Turkin väri musta: (1) puhdas musta, jossa musta aluskarva, (2a) ruskea aluskarva, (2b) pienet 

valkoiset merkit, (3) suuret valkoiset merkit, (4) valkoinen tai laikukas karva sekä muut sekavärit.

Turkin väri P&S: (1) pippuri & suola [tumma raudanharmaa – vaalea hopeanharmaa], jossa harmaa 

aluskarva, (2a) alus- ja/tai peitinkarva kellertävä, (2b) tumma selkäjuova tai musta satula, (3) laajat 

valkoiset merkit, (4) valkoinen tai laikukas karva sekä muut sekavärit.                                                                                                                                                                                    

Turkin väri M&H: (1) peitin- ja aluskarva musta sekä valkoiset merkit silmien yläpuolella, poskissa, 

parrassa, kaulassa, rinnan etuosassa, välikämmenissä, käpälissä, takaraajojen sisäpuolella ja

peräpeilissä, (2a) yhteenkasvaneet tai riittämättömästi erottuvat värimerkit rinnassa, (2b) ruskea 

aluskarva, (3) kirjava karva, (4) valkoinen tai laikukas karva sekä muut sekavärit.

Liikunta sivusta: (1) maatavoittavat, voimakkaat, vahva työntö takaa, (2a) lyhyehkö askel, (2b) 

epävakaa, (2c) löysyyttä, (2d) riittävä työntö, (2e) puutteellinen voima, (3a) lyhyt askel, (3b) hyvin löysä,  

(3c) heikko työntö, (3d) korkea etuaskel, (3e) liian pitkä askel, (4) ontuu

Liikunta edestä: (1) yhdensuuntainen, (2a) hieman kapea, (2b) hieman ulkonevat kyynärpäät, (2c) 

huolimaton, löysä, (2d) astuu samalle uralle, (2e) jäykkä, (3a) astuu ristiin, (3b) liioitellun leveä, (4) ontuu

Liikunta takaa: (1) yhdensuuntainen, leveä, hyvä työntö, (2a) hieman ahdas, (2b) kinnerahdas, (2c) liian 

leveä, (3a) hyvin ahdas, (3b) voimaton, (3c) varpaat voimakkaasti sisäänpäin (länkisäärinen), (4) ontuu  

KÄYTTÄYTYMINEN: (1) hyväntahtoinen, tasapainoinen, itsevarma ja luoksepäästävä, (2a) hieman 

epävarma, (2b) mielistelevä, (3a) epävarma, (3b) flegmaattinen, (3c) häiritsevän vilkas, (3d) hieman 

hermostunut, (4a) arka, (4b) aggressiivinen, (4d) hermostonut

Karva: (1) karkea ja jäykkä myös jaloissa, selkeä parta, (2a) liian lyhyt, (2b) liian pitkä, (2c) liukas, (2d) 

keskikarkea, (2e) laineikas, (2f) harva, (2g) köyhäpartainen, (3a) takkuinen, (3b) silkkinen, (3c) kihara, 

(3d) eloton, (3e) pehmeä, (3f) parraton), (4) villava  

Erinomainen Erittäin hyvä Hyvä Tyydyttävä Ei voida arvostella 

UMK1 (ERI/EH) UMK2 (H) UMK3 (T) UMK0 (HYL) UMK- (EVA) 



ARVOSTELUSTA                                                                                                                                                                                            

Arvostelusta 1 = ei huomautettavaa ja 2 =  vähän huomautettavaa -  vastaa näyttelyarvostelusta "Erittäin hyvä".

Arvostelusta 3 =vakava virhe - jalostuksessa huomioon otettavat seikat.

Arvostelusta 4 =hylkäävä virhe - ei suositella jalostukseen.


