Suomen Schapendoes ry

VUOSIKIRJA 2020

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

PUHEENJOHTAJA 				Jenna Kallinen
VARAPUHEENJOHTAJA 			
Tuija Laurila
RAHASTONHOITAJA 				Sanna Iivonen
SIHTEERI JA JÄSENSIHTEERI 			
Hannemaaria Tolppola
HALLITUKSEN JÄSENET 			
Minna Jussila
						Mari Jänisniemi-Honkala
						Henna Mattila
						Mira Roponen
						Hannemaaria Tolppola
LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA + TAITTO 		
Päivi Lampola
KOTISIVUT 					Tuija Laurila
MYYNTITUOTTEET 				Minna Jussila
VUOSIKIRJA 					
Jenna Kallinen + lajivastaavat
INTERNATIONAL SCHAPENDOES FEDERATION
Suomea edustaa Mari Jänisniemi-Honkala, joka toimii yhteyshenkilönä ulkomaille.
JALOSTUSTOIMIKUNTA 			
Tiina Sipilä (puheenjohtaja)
						Mari Jänisniemi-Honkala
						Jenna Kallinen
						Päivi Lampola
						Riina Pullinen
KOULUTUSTOIMIKUNTA
AGILITY 					Kati Rouhento
TOKO 						Henna Mattila
RALLY-TOKO 					Minttu Merivirta
PELASTUSKOIRATOIMINTA + PAIMENNUS Piia Pohja
LUONNETESTI, MH-LUONNEKUVAUS
+ KÄYTTÄTYMISEN JALOSTUSTARKASTUS Kari Iivonen
ALUEELLISET YHTEYSHENKILÖT
PÄÄKAUPUNKISEUTU 				Päivi Jaakola
PÄIJÄT-HÄME					Terhi Tikanoja
KYMENLAAKSO 				Marika Forslund
KANTA-HÄME					Mari Luosto
PIRKANMAA					Sari Jansson
KESKI-SUOMI					TURUN SEUTU 				
Sanni Ahanen
SATAKUNTA					Linda Virtanen
POHJANMAA 					Saija Vuorinen
SAVO-KARJALA 				Ella Pesonen
OULUN SEUTU 				
Satu Savilaakso
LAPIN LÄÄNI 					Riikka Koistinen
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VUOSITILASTOT

Vuositilasto – rekisteröinnit
Pennut (kotimaiset)				67
Tuonnit					4
Rekisteröinnit yht.				71
Pentueet					14
Pentuekoko					4,8
Kasvattajat					11
Jalostukseen käytetyt eri urokset
- kaikki						11
- kotimaiset					8
- tuonnit					3
- ulkomaiset					0
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä
4 v 2 kk
Jalostukseen käytetyt eri nartut
- kaikki						13
- kotimaiset					13
- tuonnit					0
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä
3 v 7 kk
Isoisät						19
Isoäidit					20
Sukusiitosprosentti				1,85%

Vuositilasto – jalostuspohja
Per vuosi
- pentueet					14
- jalostukseen käytetyt eri urokset		
11
- jalostukseen käytetyt eri nartut		
13
- isät/emät					0,85
- tehollinen populaatio			
16 (57%)
- uroksista käytetty jalostukseen		
0%
- nartuista käytetty jalostukseen		
0%
Per sukupolvi (4 vuotta)
- pentueet					65
- jalostukseen käytetyt eri urokset		
46
- jalostukseen käytetyt eri nartut		
54
- isät/emät					0,85
- tehollinen populaatio			
68 (52%)
- uroksista käytetty jalostukseen		
6%
- nartuista käytetty jalostukseen		
4%
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REKISTERÖINNIT
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synt. 16.7.2020
- – Ira Luostarinen
1 uros + 6 narttua – sukusiitosprosentti 1,69% (8 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

POMPPALOIKAN NAPAPIIRIN SANKARI (FI33848/16)
LUMIKUONO ERLINDA (FI41410/17)

FI41474/20
FI41479/20
FI41478/20
FI41475/20
FI41480/20
FI41476/20
FI41477/20

uros
narttu
narttu
narttu
narttu
narttu
narttu

SALAMASANTERI					musta-harmaa
IHMEIITU						musta-harmaa
ISOHALI						mustavalkoinen
MAHTAVAMAGGA					musta-harmaa
PIKKUSISKO						musta-harmaa
TUHMA						mustavalkoinen
VIILEEVENLA						mustavalkoinen

synt. 14.10.2020
DOUBLE WINNER – Jutta Tuomainen
2 urosta + 2 narttua – sukusiitosprosentti 0,39% (6 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

C.I.B. FI EE BY MVA EE VMVA EE JMVA LA FAMILIA'S DORIAN CHIWAS CHIWAS (FI56014/10)
EE JMVA HESSULIN ARIEL (FI42333/18)

FI55343/20
FI55344/20
FI55342/20
FI55341/20

uros
uros
narttu
narttu

DOUBLE WINNER BIG MACHINTOSH			
DOUBLE WINNER SHINING ARMOR			
DOUBLE WINNER PINKIE PIE				
DOUBLE WINNER TWILIGHT SPARKLE		

harmaa-musta
harmaa-musta
musta-harmaa
harmaa-musta

synt. 17.6.2020
ELOPELLON, Kati Kontula
4 urosta + 3 narttua – sukusiitosprosentti 2,25% (8 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

BLACK QUEBEC'S LET ME ENTERTAIN YOU (FI32244/18)
FI LT MVA LT JMVA ELOPELLON JUTTUSEURA (FI28623/17)

FI37795/20
FI37789/20
FI37793/20
FI37792/20
FI37794/20
FI37791/20
FI37790/20

uros
uros
uros
uros
narttu
narttu
narttu

ELOPELLON NAPPISUORITUS				musta-harmaa
ELOPELLON NERONLEIMAUS				harmaa-musta
ELOPELLON NIPPELITIETO				musta-harmaa
ELOPELLON NOKKAPOKKA				ruskea-harmaa
ELOPELLON NANOSEKUNTI				musta-harmaa
ELOPELLON NAURUTERAPIA				harmaa-musta
ELOPELLON NOKONUUKA				harmaa-musta

synt. 22.4.2020
EXÅRESS – Päivi Lampola
3 urosta + 3 narttua – sukusiitosprosentti 6,74% (7 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

BALTJV-18 EXÅRESS LOVE FOR SALE (FI43099/17)
EXÅRESS ONCE IN A BLUE MOON (FI36483/15)

FI30508/20
FI30513/20
FI30510/20
FI30512/20
FI30509/20
FI30511/20

uros
uros
uros
narttu
narttu
narttu

EXÅRESS I FOUND A DREAM				
EXÅRESS MINE AT LAST				
EXÅRESS SPELL IS CAST				
EXÅRESS DREAM I CALL MY OWN			
EXÅRESS LIFE IS LIKE A SONG				
EXÅRESS LOVE HAS COME ALONG			

harmaa-musta
musta-harmaa
musta-harmaa
musta-harmaa
musta-harmaa
musta-harmaa
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synt. 23.9.2020
EXÅRESS – Päivi Lampola
2 urosta + 2 narttua – sukusiitosprosentti 6,47% (6 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

BALTJV-18 EXÅRESS LOVE FOR SALE (FI43099/17)
FI MVA LT LV JMVA LVJV-18 BALTJV-18 HeW-18 V-19 EXÅRESS WHAT A FEELING (FI27609/17)

FI56107/20
uros EXÅRESS WHO CARES			
P
FI56105/20
uros EXÅRESS WHO LET THE DOG OUT		
P
FI56104/20
narttu EXÅRESS WHO KNEW				P
FI56106/20
narttu EXÅRESS WHO'S GONNA STOP ME		
P
						

mustavalkoinen
mustavalkoinen
mustavalkoinen
mustavalkoinen			

synt. 23.9.2020
EXÅRESS – Päivi Lampola
1 narttu – sukusiitosprosentti 0,78% (5 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

FI MVA LT LV EE BALT JMVA V-17-19 JV-17 HeJW-17 HeW-17 PMJV-17 LVJV-18 BALTV-18
CARNAC'S VERY SHARP VAN NESS (FI11167/18)
FI MVA LT LV JMVA LVJV-18 BALTJV-18 HeW-18 V-19 EXÅRESS WHAT A FEELING (FI27609/17)

FI56103/20

narttu EXÅRESS DADDY'S GIRL			

P

harmaa-musta

synt. 22.9.2020
HESSULIN – Leena Ahonen
4 urosta + 4 narttua – sukusiitosprosentti 0,39% (6 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

C.I.B. FI EE BY MVA EE VMVA EE JMVA LA FAMILIA'S DORIAN CHIWAS CHIWAS (FI56014/10)
HESSULIN ESMERALDA (FI42331/18)

FI52719/20
FI52720/20
FI52721/20
FI52722/20
FI52723/20
FI52724/20
FI52725/20
FI52726/20

uros
uros
uros
uros
narttu
narttu
narttu
narttu

HESSULIN AUGUSTI				P
HESSULIN HERMANNI				P
HESSULIN OSKARI				P
HESSULIN VIHTORI				P
HESSULIN AMANDA				P
HESSULIN HEDDA STIINA			
P
HESSULIN MATHILDA				P
HESSULIN WILHELMIINA			P

musta-harmaa
mustavalkoinen
musta-harmaa
musta-harmaa
harmaa-musta
mustavalkoinen
mustavalkoinen
musta-harmaa

synt. 15.7.2020
LUMIKUONO – Mari Jänisniemi-Honkala
1 uros + 1 narttu – sukusiitosprosentti 0,51% (7 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

BLACK QUEBEC'S LET ME ENTERTAIN YOU (FI32244/18)
LUMIKUONO DOLORES (FI39472/17)

FI41324/20
FI41325/20

uros LUMIKUONO JUAN JOSÈ				harmaa-musta
narttu LUMIKUONO JURGINA JIMENA			
musta

P = Polveutumismääritys
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synt. 17.9.2019
PITKÄTOSSUN – Silva Autio
1 uros – sukusiitosprosentti 2,46% (8 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

FI LT MVA LT VMVA EE JMVA BALTVV-19 LTVV-20 SWIFTY'S DIESEL (FI17054/10)
YLLYTYSHULLU AIVAN MAHTAVA (FI22924/15)

FI11518/20

uros

PITKÄTOSSUN NELITAHTI				mustavalkoinen

synt. 9.6.2020
POMPPALOIKAN – Tuija Laurila
3 urosta + 4 narttua – sukusiitosprosentti 0,00% (6 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

C.I.B. FI SE EE LV LT BALT MVA LT LV EE BALT JMVA LVJV-16 SEJV-16 LVV-17
CARNAC'S TRICKY TSEEN KE (FI22528/16)
FI MVA FI AVA HeJW-13 HÄSTÄNGENS ALDRIG GER JAG UPP (FI43531/12)

FI37194/20
FI37192/20
FI37193/20
FI37191/20
FI37189/20
FI37188/20
FI37190/20

uros
uros
uros
narttu
narttu
narttu
narttu

POMPPALOIKAN PELIMIES				harmaa-musta
POMPPALOIKAN POKERINAAMA			musta-harmaa
POMPPALOIKAN UHKAPELURI			harmaa-musta
POMPPALOIKAN KAIKKI PELIIN			
musta-harmaa
POMPPALOIKAN VILLI KORTTI				musta-harmaa
POMPPALOIKAN VOITOLLA YÖHÖN			
harmaa-valkoinen
POMPPALOIKAN ÄSSÄ HIHASSA			
harmaa-musta

synt. 5.5.2020
SAMETTITASSUN – Johanna Valli
3 urosta + 7 narttua - sukusiitosprosentti 0,22% (7 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

FI MVA EE JMVA HeW-19 HeJW-19 HESSULIN ROBIN HOOD (FI42335/18)
BLACK QUEBEC'S THE BLUE CAFÉ (FI32241/18)

FI32117/20
FI32118/20
FI32116/20
FI32109/20
FI32110/20
FI32112/20
FI32111/20
FI32113/20
FI32114/20
FI32115/20

uros
uros
uros
narttu
narttu
narttu
narttu
narttu
narttu
narttu

SAMETTITASSUN SAHRAMI				musta-harmaa
SAMETTITASSUN SEESAMI				musta-harmaa
SAMETTITASSUN SIMSALABIM			harmaa-musta
SAMETTITASSUN SADE				harmaa-musta
SAMETTITASSUN SALSA				harmaa-musta
SAMETTITASSUN SALVIA				musta-harmaa
SAMETTITASSUN SAMBA				musta-harmaa
SAMETTITASSUN SEITA				harmaa-musta
SAMETTITASSUN SILKKI				harmaa-musta
SAMETTITASSUN SUUKKO				musta-harmaa

synt. 13.1.2020
TÖPPELITÖM – Reija Rantanen
1 uros – sukusiitosprosentti 2,51% (8 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

VAUTSIVAU MAHTAVANUOLI (FI38357/17)
FI MVA TRASSELI HEPSANKEIKKA (FI53370/14)

FI17425/20

uros

TÖPPELITÖM JYTKY					siniharmaa
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synt. 13.6.2020
VILIPERIN – Päivi Solonen
1 uros + 2 narttua – sukusiitosprosentti 2,02% (8 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

NALLE-HAUKUN ERASMUS(FI36864/18)
VILIPERIN HÄPÖDIS KÄPÖDIS (FI36603/16)

FI38501/20
FI38503/20
FI38502/20

uros VILIPERIN INTO					musta-harmaa
narttu VILIPERIN IITA						musta-harmaa
narttu VILIPERIN ILO						musta-harmaa

YESS. KUVA MINNA NIKANDER.

TUONNIT
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synt. 28.4.2020
sukusiitosprosentti 0,39% (5 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

LA FAMILIA'S KOBUS SCOOBY SCONES (SE54364/2015)
SE MVA EXCERNO MIAKODA DOES (SE46208/2016)

FI39149/20

uros		

BRIEMATES JAMES BOND 		mustavalkoinen

synt. 14.9.2019
sukusiitosprosentti 0,00% (4 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

SE MVA UNÁMORE DA FAVOLA DES UNS ET DES AUTRES (SE38272/2016)
ODIE OF THE GENTLE BEARS (SE11902/2016)

FI12174/20

uros		

GLISSDOES NEBBIOLO OF AMORE		

musta-harmaa

synt. 22.2.2020
sukusiitosprosentti 0,10% (6 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

SE MVA CHAPPERS FREEDOM (SE27112/2017)
SCHALINDA'S ROYAL CANDY CANE (SE44080/2016)

FI29989/20

uros		

SCHALINDA'S STORMY GORM

harmaa-musta

synt. 3.4.2020
sukusiitosprosentti 0,00% (4 sukupolvella laskettuna)
isä
emä

NL MVA YARI LISELOTTE V.H. MOLENGAT (NHSB3085752)
YAMMIE V.D. RIETVELDSCHE VAART (NHSB3079096)

FI40979/20

narttu		YESS						ruskea-harmaa

TERVEYSTARKASTUSTULOKSET

Silmätarkastustulokset
Tarkastettu tuloksella ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
16.10.2020
10.9.2020
12.3.2020
20.7.2020
22.1.2020
17.6.2020
7.10.2020
18.3.2020
14.7.2020
25.11.2020
5.3.2020
14.11.2020
29.4.2020
27.8.2020
14.9.2020
27.8.2020
14.1.2020
10.2.2020
9.12.2020
14.3.2020
25.6.2020
6.7.2020
7.9.2020
6.2.2020
2.9.2020
2.7.2020
6.3.2020
29.9.2020
10.9.2020
3.1.2020
14.10.2020
6.2.2020
2.2.2020
19.10.2020
9.6.2020
6.2.2020
26.3.2020
16.6.2020
2.12.2020
12.3.2020
6.2.2020
4.2.2020
26.3.2020
13.7.2020
4.3.2020
7.10.2020
6.9.2020
14.1.2020
6.3.2020

BLACK QUEBEC'S TRULY MADLY DEEPLY			
FI32243/18
BUFFING TANGO ELOPELLOSSA				FI42150/18
BUFFING TUTTI FRUTTI OH IXUS				
FI42152/18
CARNAC'S TRICKY TSEEN KE					FI22528/16
CARNAC'S VERY SHARP VAN NESS				
FI11167/18
ELOPELLON ETUSIVUN JUTTU				FI54283/15
ELOPELLON JOHAN POMPPAS				FI28620/17
ELOPELLON JÄITÄ HATTUUN					FI28621/17
ELOPELLON KYLÄN KAPTEENI					FI50207/17
ELOPELLON LENTOSUUKKO					FI31282/18
EXÅRESS LOVE FOR SALE					FI43099/17
EXÅRESS MIDNIGHT BLUE					FI36486/15
EXÅRESS ONE FOR THE ROAD				
FI40618/16
EXÅRESS ONE MORE CRAZY FEELING			
FI40385/18
EXÅRESS RINGSIDE PARTY					FI31270/14
EXÅRESS THE MORE THE MERRIER				
FI40388/18
EXÅRESS TOO COOL FOR YOU				
FI15508/17
EXÅRESS WHAT A FEELING					FI27609/17
FANICA IKOS AJJAC IKAROS					FI16507/19
HESSULIN ARIEL						FI42333/18
HIGH VOLTS MISTER MUSCLE				
FI11998/16
HIGH VOLTS MOONBEAM					FI12003/16
HIGH VOLTS MUCCELIS MACCELIS				
FI12005/16
HÄRDELLIN LUMIHIUTALE					FI11782/17
IL TOBI DIRÒSA V. HOEFFLAECKEN'S COCÓ			
FI43500/14
JUNGDOES' INKA DE LICHT					FI35259/15
LA FAMILIA'S DORIAN CHIWAS CHIWAS			
FI56014/10
LANDEPAUKUN IDEANIKKARI					FI31228/18
LUMIKUONO ELDA						FI41407/17
LUMIKUONO ERLINDA					FI41410/17
LUMIKUONO ERNESTO					FI41406/17
LUMIKUONO GRACIELA					FI51932/18
LUMIKUONO XERAFINA SERENA				FI31013/15
LUMIKUONO YAGO FANTINO					FI43628/15
LUMIKUONO YERDA PELAYA					FI43632/15
LUMIKUONO YUCUNDO JACINTO				FI43629/15
NALLE-HAUKUN ERASMUS					FI36864/18
PAARLEMOER BASTI						FI51828/17
PITKÄTOSSUN TAKAPULPETIN POIKA				FI24549/13
POMPPALOIKAN NAPAPIIRIN SANKARI			
FI33848/16
POMPPALOIKAN TRIPP TRAPP TROLL				
FI19035/18
PUUPARRAN HELMI						FI23610/18
PUUPARRAN VÄINÖ						FI24948/14
ROCKRIVER'S BIANCA						FI22747/16
ROCKRIVER'S BONNIE						FI22749/16
ROCKRIVER'S BUSTER						FI22752/16
ROCKRIVER'S CLAIRE						FI11353/19
SCABBERS AFRODITA						FI46176/14
SWIFTY'S FUNNY FELLOW					FI50165/13
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16.6.2020
24.4.2020
4.9.2020
11.7.2020
3.10.2020
23.1.2020
23.10.2020
29.10.2020
3.10.2020
29.10.2020
19.8.2020

TRASSELI HUISKIN HAISKIN					FI53371/14
TRASSELI SÄTEILYVAARA					FI23629/18
TWINFLOWERS ME ICE HONEYHILL JOY			
FI23206/19
TÖPPELITÖM ADUKIPAPU					FI21863/18
VILIPERIN HUPSIS MUKSIS					FI36609/16
VILIPERIN HÄPÖDIS KÄPÖDIS					FI36603/16
VILIPERIN JALO FEETINPOIKA					FI48068/17
VILIPERIN RASMUS NALLE					FI46701/19
VILIPERIN RATKIRIEMUKAS					FI46694/19
VILIPERIN ROBINSON CRUSOE				FI46702/19
YLLYTYSHULLU AIKAMIESPOIKA				FI22926/15

Muut silmätarkastuslausunnot
27.8.2020
		

EXÅRESS GIMME MORE					FI40389/18
Distichiasis: todettu, lievä

25.8.2020
		

BLACK QUEBEC'S U DRIVE ME CRAZY			
RD, multifokaali: todettu

2.7.2020
		

POFFERTJES PIPARMINTTU					FI40057/18
Puutteellinen kyynelkanavan aukko: todettu

11.3.2020
		

TRASSELI TUPLAPOTTI					FI16343/17
Puutteellinen kyynelkanavan aukko: todettu

19.2.2020
		

EXÅRESS ONCE IN A BLUE MOON				
Puutteellinen kyynelkanavan aukko: todettu

FI36483/15

23.1.2020
		

VILIPERIN JUSTIINA MUKSIKSENTYTÄR			
PHTVL/PHPV: sairauden aste 2 – 6

FI48075/17

FI32239/18

Lonkka- ja kyynärkuvauslausunnot
12.5.2020
BLACK QUEBEC'S TRULY MADLY DEEPLY			
		lonkkanivel B/B
		kyynärnivel 0/0

FI32243/18

7.1.2020
BLACK QUEBEC'S U DRIVE ME CRAZY			
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0

FI32239/18

14.1.2020
BUFFING TAKE A CHANCE ON ME				
		lonkkanivel B/B
		kyynärnivel 0/0

FI42151/18

2.3.2020
BUFFING TANGO ELOPELLOSSA				FI42150/18
		lonkkanivel B/B
		kyynärnivel 0/0
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21.2.2020
BUFFING TUTTI FRUTTI OH IXUS				
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0

FI42152/18

21.3.2020
ELOPELLON JÄITÄ HATTUUN					FI28621/17
		lonkkanivel D/B
		kyynärnivel 0/0
10.7.2020
ELOPELLON KYLÄN KAPTEENI					FI50207/17
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
31.7.2020
ELOPELLON LEUHKAT EVÄÄT					FI31281/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
16.3.2020
EXÅRESS PRETTY COOL					FI15505/17
		lonkkanivel B/B
		kyynärnivel 0/0
24.10.2020
EXÅRESS SO HARD TO BE COOL				
		lonkkanivel C/B
		kyynärnivel 3/3

FI15503/17

16.9.2020
HIGH VOLTS NAME OF FAME					
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0

FI20685/19

13.10.2020
HIGH VOLTS NOISY DAISY					FI20684/19
		lonkkanivel B/A
		kyynärnivel 0/0
19.10.2020
HIGH VOLTS NORTHERN ROSE				
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0

FI20683/19

27.7.2020
HIGH VOLTS NUMBER ONE NAPPIE				
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0

FI20682/19

29.1.2020
LANDEPAUKUN IDEANIKKARI					FI31228/18
		lonkkanivel B/C
		kyynärnivel 0/0
8.6.2020
LANDEPAUKUN PATAKUNKKU					FI29092/19
		lonkkanivel B/B
		kyynärnivel 0/0
16.1.2020
LUMIKUONO ELDA						FI41407/17
		lonkkanivel B/B
		kyynärnivel 0/0
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2.3.2020
LUMIKUONO GABRIELA					FI51930/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
7.12.2020
LUMIKUONO GERDA						FI51931/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
2.3.2020
LUMIKUONO GRACIELA					FI51932/18
		lonkkanivel B/B
		kyynärnivel 0/0
20.3.2020
NALLE-HAUKUN ERASMUS					FI36864/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
26.8.2020
NALLE-HAUKUN FIFI						FI15605/19
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
27.4.2020
PAARLEMOER BASTI						FI51828/17
		lonkkanivel C/C
		kyynärnivel 0/0
6.10.2020
PIKKU-PONYON BABLO					FI12353/16
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
15.9.2020
POMPPALOIKAN KESKIYÖN AIKAAN				FI42411/19
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
20.8.2020
POMPPALOIKAN KESKIYÖN ERIKOINEN			
		lonkkanivel C/B
		kyynärnivel 0/0

FI42412/19

15.9.2020
POMPPALOIKAN KESKIYÖN JÄLKEEN				FI42413/19
		lonkkanivel B/C
		kyynärnivel 0/0
13.1.2020
PUUPARRAN AGDA						FI55779/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
14.8.2020
PUUPARRAN AGNES						FI55780/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
10.11.2020
PUUPARRAN ALBERT						FI55775/18
		lonkkanivel A/B
		kyynärnivel 0/0
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31.7.2020
PUUPARRAN ALFONS						FI55777/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
30.12.2020
ROCKRIVER’S CELYN						FI11351/19
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
23.2.2020
SCABBERS PATRICK						FI55637/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 2/2
10.9.2020
SCABBERS PATRICK						FI55637/18
		kyynärnivel 2/2
3.2.2020
SCABBERS PEGGIE						FI55641/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
16.12.2020
SCABBERS PENELOPE						FI55639/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
3.11.2020
SCABBERS PICASSO						FI55638/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
29.10.2020
SCABBERS PRESLEY						FI55640/18
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 1/3
6.4.2020
TRASSELI NELIVETO						FI16345/17
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
26.8.2020
TRASSELI SATTUMAN SANELEMA				FI23622/18
		lonkkanivel B/A
		kyynärnivel 0/3
20.9.2020
TWINFLOWERS ME ICE HONEYHILL JOY			
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0

FI23206/19

21.9.2020
VILIPERIN RASMUS NALLE					FI46701/19
		lonkkanivel B/B
		kyynärnivel 0/0
30.9.2020
VILIPERIN RATKIRIEMUKAS					FI46694/19
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
2.11.2020
VILIPERIN ROBINSON CRUSOE				FI46702/19
		lonkkanivel A/A
		kyynärnivel 0/0
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Polvitutkimustulokset
14.11.2020
EXÅRESS MIDNIGHT BLUE					FI36486/15
		polvilumpioluksaatio
0/0
7.10.2020
ELOPELLON JOHAN POMPPAS				FI28620/17
		polvilumpioluksaatio
0/0
10.8.2020
PUUPARRAN AGNES						FI55780/18
		polvilumpioluksaatio
0/0
11.7.2020
TÖPPELITÖM ADUKIPAPU					FI21863/18
		polvilumpioluksaatio
0/0
18.3.2020
ELOPELLON JÄITÄ HATTUUN					FI28621/17
		polvilumpioluksaatio
0/0
11.3.2020
TRASSELI TUPLAPOTTI					FI16343/17
		polvilumpioluksaatio
0/0
17.2.2020
BUFFING TUTTI FRUTTI OH IXUS				
		polvilumpioluksaatio
0/lat 1

FI42152/18

6.2.2020
LUMIKUONO GRACIELA					FI51932/18
		polvilumpioluksaatio
0/0
6.2.2020
POMPPALOIKAN TRIPP TRAPP TROLL				
		polvilumpioluksaatio
0/0

FI19035/18

14.1.2020
EXÅRESS TOO COOL FOR YOU				
		polvilumpioluksaatio
0/0

FI15508/17

11.1.2020
PUUPARRAN AGDA						FI55779/18
		polvilumpioluksaatio
0/0

Selkäkuvauslausunnot
14.1.2020
BUFFING TAKE A CHANCE ON ME				
FI42151/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		
5.3.2020
BUFFING TANGO ELOPELLOSSA				FI42150/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA1 (aste 1, lievä)
19.2.2020
BUFFING TUTTI FRUTTI OH IXUS				
FI42152/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
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10.7.2020
ELOPELLON KYLÄN KAPTEENI					FI50207/17
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		selän spondyloosi						SP0 (puhdas)
29.7.2020
ELOPELLON LEUHKAT EVÄÄT					FI31281/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		selän spondyloosi						SP0 (puhdas)
20.10.2020
EXÅRESS SO HARD TO BE COOL				
FI15503/17
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		selän spondyloosi						SP2 (aste 2, selkeä)
17.9.2020
HIGH VOLTS NAME OF FAME					
FI20685/19
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		
20.10.2020
HIGH VOLTS NORTHERN ROSE				
FI20683/19
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
28.7.2020
HIGH VOLTS NUMBER ONE NAPPIE				
FI20682/19
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
27.8.2020
NALLE-HAUKUN FIFI						FI15605/19
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
28.4.2020
PAARLEMOER BASTI						FI51828/17
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		selän spondyloosi						SP0 (puhdas)
16.9.2020
POMPPALOIKAN KESKIYÖN AIKAAN				FI42411/19
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
21.8.2020
		

POMPPALOIKAN KESKIYÖN ERIKOINEN			
välimuotoinen lanne-ristinikama				

FI42412/19
LTV4 (6 tai 8 lannenikamaa)

16.9.2020
POMPPALOIKAN KESKIYÖN JÄLKEEN				FI42413/19
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
13.1.2020
PUUPARRAN AGDA						FI55779/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV1 (jakautunut ristiluun keski										harjanne (s1-s2) tai muu lievästi
										normaalista poikkeava rakenne)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
14.8.2020
PUUPARRAN AGNES						FI55780/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV1 (jakautunut ristiluun keski										harjanne (s1-s2) tai muu lievästi
										normaalista poikkeava rakenne)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
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12.11.2020
PUUPARRAN ALBERT						FI55775/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV1 (jakautunut ristiluun keski										harjanne (s1-s2) tai muu lievästi
										normaalista poikkeava rakenne)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		
31.7.2020
PUUPARRAN ALFONS						FI55777/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV1 (jakautunut ristiluun keski										harjanne (s1-s2) tai muu lievästi
										normaalista poikkeava rakenne)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
30.12.2020
ROCKRIVER’S CELYN						FI11351/19
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		selän spondyloosi						SP0 (puhdas)
		nikamien epämuotoisuus					VA1 (aste 1, lievä)
18.2.2020
SCABBERS PATRICK						FI55637/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		
5.2.2020
SCABBERS PEGGIE						FI55641/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		
13.12.2020
SCABBERS PENELOPE						FI55639/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		selän spondyloosi						SP0 (puhdas)
16.11.2020
SCABBERS PICASSO						FI55638/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV1 (jakautunut ristiluun keski										harjanne (s1-s2) tai muu lievästi
										normaalista poikkeava rakenne)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		
3.4.2020
TRASSELI NELIVETO						FI16345/17
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		selän spondyloosi						SP0 (puhdas)
14.8.2020
TRASSELI SATTUMAN SANELEMA				FI23622/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		nikamien epämuotoisuus					VA0 (normaali)
		selän spondyloosi						SP0 (puhdas)
18.12.2020
TRASSELI SUKSET RISTISSÄ					FI23624/18
		selän spondyloosi						SP0 (puhdas)
8.7.2020
TÖPPELITÖM ADUKIPAPU					FI21863/18
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)
		selän spondyloosi						SP0 (puhdas)
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22.9.2020
VILIPERIN RASMUS NALLE					FI46701/19
		välimuotoinen lanne-ristinikama				LTV0 (normaali)

Muut terveystarkastustulokset
6.5.2020
BLACK QUEBEC'S TRULY MADLY DEEPLY			
		kivekset
normaalit

FI32243/18

17.2.2020
BUFFING TUTTI FRUTTI OH IXUS				
		kivekset
normaalit

FI42152/18

7.10.2020
ELOPELLON JOHAN POMPPAS				FI28620/17
		sivuääni
ei, oireeton
18.3.2020
ELOPELLON JÄITÄ HATTUUN					FI28621/17
		kivekset
normaalit
14.11.2020
EXÅRESS MIDNIGHT BLUE					FI36486/15
		sivuääni
ei, oireeton
16.10.2020
EXÅRESS SO HARD TO BE COOL				
		kivekset
normaalit

FI15503/17

4.6.2020
LANDEPAUKUN PATAKUNKKU					FI29092/19
		kivekset
normaalit
7.9.2020
POMPPALOIKAN KESKIYÖN JÄLKEEN				FI42413/19
		kivekset
normaalit
11.1.2020
PUUPARRAN AGDA						FI55779/18
		sivuääni
ei, oireeton
30.10.2020
SCABBERS PICASSO						FI55638/18
		kivekset
normaalit
26.10.2020
SCABBERS PRESLEY						FI55640/18
		kivekset
normaalit
11.7.2020
TÖPPELITÖM ADUKIPAPU					FI21863/18
		sivuääni
ei, oireeton
16.9.2020
VILIPERIN RASMUS NALLE					FI46701/19
		kivekset
normaalit

gPRA, HYPERURIKOSURIA (HUU) JA VERIARVOT
PRA-geenitestin, hyperurikosurian (HUU) ja lihas-maksasairauteen liittyvien veriarvojen tulokset
löydät www.schapendoes.fi > Jalostus > Terveystietopankki

VALIOT JA VOITTAJAT

BLACK QUEBEC'S U DRIVE ME CRAZY		
TLNW-20
Tallinn Winner 2020
ELOPELLON JOHAN POMPPAS			
LV MVA
Latvian muotovalio
							BALT MVA
Baltian muotovalio
ELOPELLON JUTTUSEURA				FI MVA		Suomen Muotovalio
							LT MVA
Liettuan muotovalio
							LT JMVA
Liettuan juniorimuotovalio
ELOPELLON LENTOSUUKKO				
LT MVA
Liettuan muotovalio
							LTV-20		Liettuan Voittaja 2020
EXÅRESS GIMME MORE				
FI MVA		
Suomen Muotovalio
EXÅRESS ONE MORE CRAZY FEELING		
FI MVA		
Suomen Muotovalio
							SE MVA
Ruotsin muotovalio
HESSULIN ROBIN HOOD				
FI MVA		
Suomen Muotovalio
							EE JMV A
Viron juniorimuotovalio
LA FAMILIA'S DORIAN CHIWAS CHIWAS		
EE VMVA
Viron veteraanimuotovalio
LUMIKUONO YERDA PELAYA				
LV MVA
Latvian muotovalio
							EE MVA
Viron muotovalio
POMPPALOIKAN TRIPP TRAPP TROLL			
FI MVA		
Suomen Muotovalio
PUUPARRAN BEN					FI AVA		Suomen Agilityvalio
PUUPARRAN BENNY					FI AVA		Suomen Agilityvalio
							FI RTVA
Suomen Rally-tokovalio
PUUPARRAN SALLI					FI RTVA
Suomen Rally-tokovalio
PUUPARRAN SIIRI					FI AVA		Suomen Agilityvalio
SOULSHINE AIKA PAKKAUS				
FI AVA-H
Suomen Hyppyvalio
SWIFTY'S DIESEL					LT VMVA
Liettuan veteraanimuotovalio
							LT MVA
Liettuan muotovalio
							LTVV-20
Liettuan Veteraani Voittaja 2020
TRASSELI SÄTEILYVAARA				FI MVA		Suomen Muotovalio
TWINFLOWERS ME ICE HONEYHILL JOY		
EE JMVA
Viron juniorimuotovalio
VAHTIVAARAN AMANDA				
EE VMVA
Viron veteraanimuotovalio
							TLNVW-20
Tallinn Veteran Winner 2020
WALMAN AFTER EIGHT				
LT VMVA
Liettuan veteraanimuotovalio
							BALT VMVA Baltian veteraanimuotovalio
							LV VMVA
Latvian veteraanimuotovalio
VILIPERIN JUSTIINA MUKSIKSENTYTÄR		
FI MVA		
Suomen Muotovalio
WITSE FEMKE VD KORTE TOREN			
LT MVA
Liettuan muotovalio
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BLACK QUEBEC’S LET ME ENTERTAIN YOU FI32244/18 u
Papu Of The Gentle Bears x Vahtivaaran Amanda
19.1.2020 Lahti RN			
Harry Tast
20 kuukautta. Erinomainen tyyppi ja temperamentti. Oikea kallon muoto. Täyteläinen kuono. Oikea
silmien muoto ja väri. Korrekti runko ja raajarakenne. Hyvä karvapeite. Kevyet, joustavat liikkeet.
NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
BLACK QUEBEC´S U DRIVE ME CRAZY FI32239/18 n
Papu Of The Gentle Bears x Vahtivaaran Amanda
25.1.2020 Turku KV			
John Wauben, Alankomaat
20 months Developing fem. type. A bit square looking today. Feminine head but bit fine in skull and
muzzle. Nice expression. Correct topline, stronger angul. In back. Good body and light bone. Developing in coat. Nice temperament. In movement narrow behind. Well carried tail, could have more drive.
NUO EH 4
1.8.2020 Pori KV			
Esa Ruotsalainen
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen ja tasapainoinen narttu. Oikea ilmeinen pää. Hyvä ylälinja.
Rintakehä voisi olla hieman syvempi. Kokoon sopiva raajaluusto. Saisi kulmautua hieman voimakkaammin. Erinomainen karvanlaatu. Askelpituus saisi olla hieman pidempi, takana hieman kinner ahtautta.
Miellyttävä käytös. AVO ERI 2
BUFFING SNADI POPPASKONSTI FI38550/16 u
Karvarallin Poppaskonsti x Buffing Ruska Quibus
25.1.2020 Turku KV			
John Wauben, Alankomaat
3,5y. Well developed masculline type. Prefer a deeper and longer body. Correct head. Sufficient broad
scull. Nice expression. Correct angl. In front, stronger in back. Sufficient light bone, prefer stronger
palstern. Coat needs some attention. Nice temperament. Movement could have more drive. AVO EH 2
BUFFING SÖRKAN SÄLLI FI38547/16 u
Karvarallin Poppaskonsti x Buffing Ruska Quibus
25.1.2020 Turku KV			
John Wauben, Alankomaat
3,5 years. Very nice masculine type. Good proportions. Good head with a broad scull. Nice expression.
Correct topline, stronger angul. Behind. Bone should not be stronger. Correct body. Movement could
have more drive. VAL ERI 1 SA PU 4 VARA-CACIB
CARNAC’S TRICKY TSEEN KE FI22528/16 u
Gordon Of The Gentle Bears x Carnac’s Fancy Fornax
19.1.2020 Lahti RN			
Harry Tast
4 vuotta ja 6 kuukautta. Iloisesti esiintyvä, hyvin maskuliininen ja tasapainoinen uros. Hyvä kallon
muoto, täyteläinen kuono. Tiukka saksipurenta. Vahva, pitkä rintakehä. Hyvä raajarakenne. Oikealaatuinen, runsas turkki. Kevyet, säännölliset liikkeet. VAL ERI 1 SA PU 2
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ELOPELLON KORKOJEN KERA
FI50212/17 n
Lumikuono Yago Fantino x Karvarallin Pumpernikkeli
12.1.2020 Kajaani KV			
Harri Lehkonen
Pienehkö, iloisesti esiintyvä narttu. Oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, mutta saisivat hieman
vahvistua. Hyvät raajat, mutta liikkeiden tulee tasaantua. Oikeanlaatuinen turkki. Hyvä häntä. Erinomainen temperamentti, tarvitsee aikaa. AVO EH 2
ELOPELLON KYLÄN KAPTEENI FI50207/17 u
Lumikuono Yago Fantino x Karvarallin Pumpernikkeli
25.1.2020 Turku KV			
John Wauben, Alankomaat
3years 4monts Prefer a bit more male. Correct body proportions. A bit fine in scull and muzzle. Bit short
legs. Sufficient angulated. Correct body. Light bone, good feet. Nice rough coat, nice temperament. In
movement narrow behind, could have more drive. AVO EH 3
1.8.2020 Pori KV			
Esa Ruotsalainen
Erittäin hyvän tyyppinen, kauttaaltaan vähän kevyt uros, joka keskilakea. Oikea Ilmeinen, vähän kevytkalloinen pää. Rintakehä saisi olla syvempi, pidempi ja voimakkaampi. Vähän jyrkkä lantio. Riittävästi
kulmautunut. Karva ei tänään parhaimmillaan. Liikkeessä takapotku jää vähän rungon alle. Miellyttävä
käytös. AVO EH 2
ELOPELLON LENTOSUUKKO FI31282/18 n
Swifty’s Diesel x Elopellon Aamuhalla
12.1.2020 Kajaani KV			
Harri Lehkonen
Hyvänkokoinen reippaasti esiintyvä nuori narttu. Oikeat mittasuhteet päässä ja rungossa, joiden tulee
hieman vahvistua. Hyvät kulmaukset. Oikeanlaatuinen turkki. Tyypilliset liikkeet. Erinomainen temperamentti. NUO ERI 2
15.8.2020 Kajaani RN			
Marja Talvitie
Erinomainen koko. Hyvät mittasuhteet. Oikea pään malli. Hieman löysät kyynärpäät. Erinomaiset
sivuliikkeet. Oikea karvanlaatu. VAL ERI 1 SA PN 3
5.9.2020 Joensuu RN			
Saija Juutilainen
2,4v sievä narttu. Oikea rungon ja luuston vahvuus, kulmaukset ja käpälät. Narttumainen pää, tummat
silmät. Hyvä purenta. Kevyet hieman kapeat liikkeet. Kaunis karva. Hyvä häntä. Mukava jäntevyys ja
luonne. VAL ERI 1 SA PN 2
19.9.2020 Tuusniemi RN		
Helen Tonkson, Viro
2,5 years old. Excellent type. Correct size. Lovely head. Good expresion. Good head and wede, correct
others and topline. Correct tail carriage and angulations. Good in movement. Excellent coat.
VAL ERI 1 SA PN 1 SERT ROP FI MVA
EXÅRESS GIMME MORE FI40389/18 u
Fenica Zigzag Zylvester x Exåress Party Alarm
1.8.2020 Pori KV			
Esa Ruotsalainen
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan tyypillinen uros. Selvä sukupuolileima. Hyvä ylälinja ja runko. Erinomainen raajaluusto ja kulmaukset. Oikea karvanlaatu. Kauttaaltaan tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB ROP FI MVA
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EXÅRESS GIMME MORE. KUVA HENNA MATTILA.
EXÅRESS HELP ME WITH THIS FEELING. KUVA HENNA MATTILA.
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29.8.2020 Riihimäki KV			
Tuire Okkola
2v 2kk hyvänkokoinen, hyvin esiintyvä uros, jolla hyvä sukupuolileima. Hyvä kallo ja täyteläinen kuono.
Erinomainen purenta. Hyvä rintakehä ja raaja rakenne. Runsas hyvälaatuinen turkki. Hyvä häntä. Liikkuu
hyvällä askelpituudella sivulta. AVO ERI 1 SA PU 1 CACIB VSP
EXÅRESS HELP ME WITH THIS FEELING FI27610/17 n
Briemates Energy For Life x Exåress Party Alarm
29.8.2020 Riihimäki KV			
Tuire Okkola
3v kauttaaltaan sopusuhtainen hyvän kokoinen narttu, jolla rodunomainen luusto ja runko. Hyvä sukupuolileima. Hyvä pää ja ilme. Tasapainoiset kulmaukset. Erinomainen karvanlaatu ja turkki. Hyvä häntä.
Liikkuu vaivattomasti sivulta, esitetään hyvin. VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
EXÅRESS IT’S MY PARTY FI31269/14 n
Carnac´s X-Man x Excerno Kirima Does
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
5 years Well developed fem. type. Good proportions but prefer a bit stronger in the head. Skull a bit
small and muzzle bit fine. Good topline. Stronger angulation behind. Should not be shorter in body.
Light bone, harsh coat. Nice temperament. Movement with sufficient drive. VAL ERI 4
27.9.2020 Hyvinkää NORD			
Kati Taipale
Erinomaisen tyyppinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet ja olemus. Oikea ilmeinen pää, jossa erinomaiset mittasuhteet. Ihanat kevyet korvat. Purenta ok. Aika kevyehkö raajaluusto, sopiva eturinta.
Oikea rintakehän malli ja pituus. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu rodunomaisesti
kaikista suunnista. Toivoisin liikkuvan nousevammin lanneosan liikkeessä, hyvä hännän käyttö. Oikea
karvapeite. Miellyttävä käytös. VAL ERI 1 SA PN 2 NORD VARA-SERT
EXÅRESS IT’S MY PARTY. KUVA MINNA NIKANDER.
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EXÅRESS LOVE AFTER LOVE FI43098/17 n
Il Tobi Di Ròsa Van Hoefflaecken’s Cocó x Excerno Kirima Does
13.9.2020 Muurame RN, Kati Taipale
Erinomaisen tyyppinen narttu, jolla
hyvät mittasuhteet. oikean mallinen ja ilmeinen nartun pää. Kevyet
korvat. Sopiva raajaluusto. Hyvä
eturinta. Oikea rintakehän syvyys
ja pituus. Varsin kapea takaliike,
yhdensuuntainen edestä, hyvä
sivuliikkeen tehokkuus. Rodunomainen ylälinja liikkeessä. Hyvä
hännän käyttö.
AVO ERI 1 SA PN 1 SERT VSP

EXÅRESS LOVE AFTER LOVE. KUVA HENNA MATTILA.

EXÅRESS ONE MORE CRAZY FEELING FI40385/18 n
Fenica Zigzag Zylvester x Exåress Party Alarm
1.8.2020 Pori KV				
Esa Ruotsalainen
Kaunis tasapainoinen narttu. Oikea ilmeinen pää. Hyvä ylälinja. Sopiva rintakehän vahvuus. Hieman
pitkä lanneosa. Erinomaiset kulmaukset ja sopiva luusto. Hyvä karvan laatu. Tasapainoiset liikkeet.
AVO ERI 1 SA PN 1 SERT CACIB VSP FI MVA
EXÅRESS ONE MORE MUDDYPAW FI40387/18 n
Fenica Zigzag Zylvester x Exåress Party Alarm
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
19 months. Very nice, fem. type. Good proportions. Already sufficient broad skull and good muzzle.
Nice expression. Good topline. Correct angul. Good body. Light bone and well musculated. Nice harsh
coat. Nice temperament. Well carried tail, moved with good drive. NUO ERI 1 SA PN 3 SERT
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EXÅRESS ONE MORE CRAZY FEELING. KUVA HENNA MATTILA.
EXÅRESS THE MORE THE MERRIER. KUVA HENNA MATTILA.
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EXÅRESS THE MORE THE MERRIER FI40388/18 u
Fenica Zigzag Zylvester x Exåress Party Alarm
13.9.2020 Muurame RN			
Kati Taipale
Erinomaisen tyyppinen uros. Oikeat rungon mittasuhteet. Vahva pää, kallo voisi olla leveämpikin. Vahvuutta ei tarvita yhtään lisää. Riittävä eturinta. Hyvä rintakehän syvyys. Erinomainen, pitkä rintakehä.
Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu melko hyvin takaa, hieman ulkonevin kyynärin
edestä, rodunomainen ylälinja liikkessä. Oikea hännän käyttö. Hyvä karvanlaatu ja peite. AVO ERI 2
EXÅRESS TOO COOL FOR YOU FI15508/17 n
Trasseli Hui Hai x Exåress Ringside Party
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
3 years. Very nice fem. type. Good proportions, broad skull. Prefer stronger muzzle. Correct angulation,
topline and body. Light bone. Harsh coat and temperament. Typical movement. Well carried tail.
VAL ERI 2 SA PN 2 VARA-CACIB
EXÅRESS WHAT A FEELING FI27609/17 n
Briemates Energy For Life x Exåress Party Alarm
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
3 years. Very nice fem. type. Good proportions. Broad skull. Nice muzzle, good topline. Good angulations, body and feet. Typical light bone, harsh coat. Very nice temperament. Movement with good
drive, excellent tail. VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
FLYING DUSTER´S TIME BOMB FI18394/09 n
Nalle-Haukun Swing Honey x Lumikuono Reirse Por Nada
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
Nearly 11 years. Very nice fem. type. Still moving like a young adult. Broad skull, prefer a bit stronger
muzzle. Good topline, angulation and light bone. Harsh coat. Very nice temperament.
VET ERI 1 SA PN 4 ROP-VETERAANI
GLISSDOES LEIAH SE49157/2018 n
Mc Marra´s Happy Feet Giggles x Glissdoes Agwa Piranha
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
17 months, well developed fem. type. Good proportions. Already a broad skull. Nice expression. Prefer
stronger muzzle. Good topline. Developing in the body. Correct angulation and light bone. Harsh coat,
nice temperament. Well carried tail. Movement with suffical drive. NUO ERI 2 SA
HESSULIN ROBIN HOOD FI42335/18 u
Anton Goes For Glori Van Wippi x Humbledoes M Z Princess Odette
13.9.2020 Muurame RN			
Kati Taipale
Erinomaisen tyyppinen, oikeat mittasuhteet omaava. Hieno, vahva, oikeanmallinen pää. Purenta OK.
Oikea ilme. Kevyet korvat. Melko vahva eturinta. Oikea rintakehän vahvuus, syvyys ja pituus. Melko
avoimet kulmaukset edessä, paremmat takana. Liikkuu kapeasti takaa, hienosti edestä, tehokas
sivuliike. Rodunomainen ylälinja liikkeessä. Oikea hännän käyttö liikkeessä. Hieman pehmeä karvanlaatu. AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP FI MVA
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HIGH VOLTS LOOPING LOUIS FI42515/15 u
Himling´s Diamonds Are Forever x High Volts Inky-Winky
23.2.2020 Tornio RN				
Hilkka Salohalla
Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono. Hyvä purenta, silmät ja korvat. Hyvä kaula ja ylälinja.
Eturinta saisi olla hieman voimakkaampi. Niukasti kulmautunut edestä., riittävästi takaa. Hyvä karvapeite ja luusto. Liikkuu hyvin epävakaasti edestä, muuten hyvin. VAL ERI 1 SA PU 2
HIGH VOLTS MISS MESSY FI12000/16 n
Himling´s Humble Web x High Volts Isla Wuffy
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
4 years. Very good fem. type. Sufficient long. Broad skull, prefer stronger muzzle. Prefer longer body,
stronger angulation behind. Light boned, harsh coat. Nice temperament. Movement with sufficient
drive. VAL ERI 3
HIMLING´S TECUMSEH GIHLI FI21534/19 u
Himling´s Diamonds Are Forever x Scoundrel Cindy Crawford
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
4years Very nice masculine type. Good proportions. Broad scull, nice expression. Prefer stronger muzzle. Good topline. Correct angul. and body. Light boned, goog feet and well musculated. Nice rough
coat. Nice temperament. Well carried tail. Moved with sufficient drive.
AVO ERI 1 SA PU 3 VARA-SERT CACIB
LANDEPAUKUN IDEANIKKARI FI31228/18 u
Elopellon Aikamatkaaja x Landepaukun Vaahterasiirappi
12.1.2020 Kajaani KV				
Harri Lehkonen
Vahvarunkoinen, hyvänkokoinen uros. Maskuliininen pää. Riittävät kulmaukset. Hyvä häntä. Oikeanlaatuinen turkki. Tyypilliset liikkeet, esiintyy reippaasti. NUO ERI 1 SA PU 1 SERT CACIB VSP
LUMIKUONO ERLINDA FI41410/17 n
Riehakan Elrond x Lumikuono Jipijapa Jarra
19.1.2020 Lahti RN				
Harry Tast
2 vuotta ja 6 kuukautta. Keskikokoinen, tasapainoinen ja jäntevä narttu. Riittävä kallon leveys.
Täyteläinen kuono. Tummanruskeat silmät. Hyvät kulmaukset, sopivan kevyt luusto. Tilava rintakehä.
Oikea karvanlaatu. Liikkeet säännölliset, hakee välillä peitsiä. AVO ERI 1 SA PN 1 SERT VSP
25.1.2020 Turku KV				
John Waubem, Alankomaat
2 years 7 months Well developed fem. type. Correct proportions. Broad skull and nice expression.
Prefer stronger muzzle. Stronger angulation behind. Well developed body, light bone. Prefer stronger
palsterns. Harsh coat and nice temperament. Movement could have more drive. AVO ERI 2
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LUMIKUONO GERDA FI51931/18 n
Lumikuono Yucundo Jacinto x Lumikuono Hasta LA Vista
5.9.2020 Seinäjoki RN			
Anita Al-Bachy
Erinomaisella asenteella esiintyvä nuori narttu. Erinomaiset mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono-osa.
Hyvä purenta. Hyvä runko, luusto ja kulmaukset. Hyvät käpälät, joustavat liikkeet. Erinomainen karva.
NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
NALLE-HAUKUN FIFI FI15605/19 n
Harco Abbe De Olde Grise x Karvarallin Nami Nami
23.2.2020 Tornio RN				
Hilkka Salohalla
Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, mutta kallo saa vielä levitä. Hyvä kuono, purenta, silmät ja korvat. Riittävä kaula. Hyvä ylälinja. Hyvä luuston vahvuus. Oikein kulmautunut. Iän mukainen karvapeite.
Liikkuu kovin ahtaasti takaa ja hyvin edestä ja sivusta. JUN ERI 1
15.8.2020 Kajaani RN				
Marja Talvitie
Kovin töpöttäen liikkuva, mittasuhteiltaan ok. Oikean mallinen, mutta hieman kevyt pää. Hieman kevyt
luusto ja runko. Erinomainen karvanlaatu. Tarvitsee aikaa. NUO EH 2
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POMPPALOIKAN KESKIYÖN ERIKOINEN FI42412/19 u
Lumikuono Ernesto x Pomppaloikan Revontulen Loimu
15.8.2020 Kajaani RN				
Marja Talvitie
Erittäin hyvä tyyppi. Oikeat mittasuhteet. Erinomainen karvanlaatu. Tyypilliset liikkeet. Toivottavasti ei
enää kasva. JUN ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
POMPPALOIKAN TRIPP TRAPP TROLL FI19035/18 n
Osbourne Av Ulfsäter x Hästängens Aldrig Ger Jag Upp
29.8.2020 Riihimäki KV			
Tuire Okkola
2,5 hyvän kokoinen, hyvät mittasuhteet, hyvä sukupuolileima. Tasapainoiset kulmaukset, hyvä rintakehä. Hyvä pää ja ilme sekä purenta. Erinomainen karvanlaatu ja turkki. Hyvä häntä. Tänään yleisvaikutelmaa pilaa sekä seistessä että liikkeessä turhan pyöristyvä ylälinja. Liikkuu tänään takaraajat rungon
alla. Hyvin esitetty. Ylälinja alentaa palkintosijaa. AVO ERI 1
12.9.2020 Porvoo KR				
Tarja Löfman
2v oikean kokoinen ja tyyppinen narttu. Hyvä purenta. Hieman kapea pää, jossa oikeat mittasuhteet.
Hyvä luuston vahvuus. Hieman jyrkkä asteinen lantio. Tilava runko. Liikkuu ahtaasti takaa ja voisi käyttää takaraajojaan paremmin. Hyvä karvanlaatu. Köyristää selkää liikkeessä. AVO EH 1
13.9.2020 Helsinki KV				
Annukka Paloheimo Segersven
Ylälinjaltaan hieman köyry liikkeessä, johtuen osin melko luisusta lantiosta. Hyvä pää ja ilme. Sopiva
raajaluusto. Voimakas rintakehä. Erinomainen karvanlaatu. Saisi seistä tukevammin takaa. Häntä
tahtoo jäädä roikkumaan liikkeessä. AVO ERI 1
27.9.2020 Hyvinkää NORD			
Kati Taipale
Oikean tyyppinen narttu, joka oikeanlainen mittasuhteiltaan. Sopiva luuston vahvuus. Oikea Ilmeinen pää, jossa oikeat mittasuhteet ja linjat. Purenta ok, oikeanlaiset kevyet korvat. Hyvin kehittynyt
eturinta, oikea rinnan syvyys ja pituus. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Liikkuu kapeasti
takaa, hyvin edestä. Oikea sivuliikkeen ulottuvuus, joka on ylälinja liikkeessä. Oikea hännän käyttö,
iloinen ja reipas esiintyminen. AVO ERI 1 SA PN 1 SERT NORD SERT ROP FI MVA
POMPPALOIKAN TROLLING STONE FI19032/18 u
Osbourne Av Ulfsäter x Hästängens Aldrig Ger Jag Upp
29.8.2020 Riihimäki KV			
Tuire Okkola
2,5v hyvän kokoinen uros, jolla hyvä sukupuolileima. Hyvä kallo, kuono voisi olla täyteläisempi. Hyvä
purenta. Hyvä rintakehä, pitkä tänään. Pyöreä ylälinja, sekä seistessä, että liikkuessa. Hyvä karvanlaatu
ja turkki. Liikkuu hyvin ahtaasti takaa, takaraajat rungon alla tänään. Esiintyy iloisesti ja esitetään hyvin. AVO EH 2
13.9.2020 Helsinki KV				
Annukka Paloheimo Segersven
Hyvät mittasuhteet, hyvä pää. Vankka luusto, hyvä rintakehä. Hyvä matala kinner. VAhva lantio. Kovin
ahdas takaliike. Erinomainen häntä liikkeessä. AVO ERI 1 SA PU 2 VARA-SERT CACIB
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POMPPALOIKAN TRIPP TRAPP TROLL. KUVA TUIJA LAURILA.

PUUPARRAN AGDA FI55779/18 n
By Frost Snowflake x Puuparran Viola
12.9.2020 Porvoo KR				
Tarja Löfman
1v 10kk erinomaisen tyyppinen narttu. Hyvä purenta ja pigmentti. Kapea pää, otsapenger voisi olla
selvempi. Hyvin kulmautunut. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Hyvä ylälinja ja luusto. Liikkuu erinomaisella kevyellä askeleella, kapea edestä. NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
19.9.2020 Lahti RN				
Esa Ruotsalainen
Tyypiltään erinomainen, lanne osaltaan pitkä narttu. Oikea Ilmeinen pää. Tyypillinen ylälinja ja rungon
muoto. Sopiva luusto ja kulmaukset. Hyvä häntä ja karva. Liikkuu muuten hyvin, mutta takaa ahtaasti.
NUO ERI 1
20.9.2020 Hyvinkää RN			
Antti Nieminen
1v 10kk Hyvän tyyppinen, oikeat rungon mittasuhteet. Hyvä selkälinja. Sopivasti kulmautunut. Hieman
kinnerahdas. Käyttää häntäänsä liikkeessä oikein. Erinomainen askellus. Hyvät pään mittasuhteet, hyvä
ilme. Oikea rintakehän tilavuus. Hyvä vahva selkä. NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
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PUUPARRAN ALBERT FI55775/18 u
By Frost Snowflake x Puuparran Viola
19.9.2020 Tuusniemi RN			
Helen Tonkson, Viro
Good in type. Correct size. Good experrion. Dark eyes. Correctly placed ears. Correct front. Enough
strong ribcage. Correct topline and tail carriage. Well angulated. Correct coat and colour. Enough temperament. Correct in movement. NUO ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
PUUPARRAN SANTERI FI43263/11 u
Lumikuono Hipo Habano x Puuparran Milli
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
8.5 years Still a very nice movement. Good proportions. Nice head with broad skull and good expression. Topline showing his age. Correct angulation, light bone. Nice rough coat. Nice temperament.
VET ERI 1 SA PU 2 VET VSP-VETERAANI
PÖCCELÖ´S ALEYDIS FI45846/12 n
Buffing Humphrey Bogart x Lumikuono Örkkidea
12.9.2020 Sievi RN				
Kati Taipale
Turhan vahva narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Vahva pää, jossa oikea malli ja ilme. Kevyet korvat.
Vahva eturinta, sopiva rintakehän syvyys. Lanneosa voisi olla lyhyempi. Tasapainoisesti kulmautunut
edestä ja takaa. Liikkuu ahtaasti takaa, yhdensuuntaisesti edestä. Toivoisin rodunomaisemman ylälinjan liikkeessä. Oikeanlainen karvapeite. Miellyttävä käytös. VET EH 1
ROCKRIVER´S DONNA FI37512/19 n
Un´Amore Da Favola Des Uns Et Des Autres x Rockriver´s Bianca
1.8.2020 Pori KV				
Esa Ruotsalainen
Tyypiltään ja mittasuhteiltaan erinomainen narttu. OIkea ilmeinen pää. Hyvä rungon ja luuston vahvuus
ikään nähden. Sopivasti kulmautunut. Takana hieman kinnerahtautta. Hyvä karvan laatu ikään nähden.
Kevyt, vaivaton liikunta. Hyvin miellyttävä käytös. JUN ERI 1 SA PN 2 VARA-SERT
SCABBERS AFRODITA FI46176/14 n
Trasseli Hui Hai x Nalle-Haukun Äyri
12.1.2020 Kajaani KV				
Harri Lehkonen
Kookas, ryhdikäs narttu. Oikeanmuotoinen pää. Hyvät mittasuhteet ja sopiva rungon vahvuus. Tasapainoiset kulmaukset. Hyvä turkki. Erinomainen temperamentti. Tyypilliset liikkeet. Käyttää hyvin
häntäänsä. VAL ERI 1 SA PN 1 CACIB ROP
SCABBERS PATRICK FI55637/18 u
Trasseli Tervaporvari x Scabbers Afrodita
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
14monts, Beautiful specimen of the breed. In the perfect proportions and typical movement. Broad
scull with nice expression. Ears a bit folded. Good topline, well angul. Already a good body. Typical
light bone. Good feet, very nice rough coat. Typical tail carriage. JUN ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
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12.9.2020 Porvoo KR				
Tarja Löfman
1v 10kk maskuliininen erinomaisen tyyppinen uros. Hyvä purenta ja pigmentti. Leveät leuat. Hieno
kallo. Hyvät rungon mittasuhteet ja vahvuus. Käyttää häntäänsä hyvin. Liikkuu malttaessa hyvin sivulta,
ahdas takaa. Hyvä karva. NUO ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
SCABBERS PENELOPE FI55639/18 n
Trasseli Tervaporvari x Scabbers Afrodita
12.1.2020 Kajaani KV				
Harri Lehkonen
Hieman tottumattomasti esiintyvä, hyvän kokoinen nuori narttu. Oikeanmuotoinen pää, hyvät korvat.
Riittävät kulmaukset. Ikäisekseen sopiva rungon vahvuus. Oikeat mittasuhteet. Hyvä turkki.
Saisi käyttää liikkeessä enemmän häntäänsä. Hyvä askelpituus, hieman ahtautta takaliikkeissä. Tarvitsee kehä tottumusta. JUN ERI 2
SCABBERS PETUNIA FI55643/18 n
Trasseli Tervaporvari x Scabbers Afrodita
12.1.2020 Kajaani KV				
Harri Lehkonen
Reippaasti esiintyvä, hyvän kokoinen nuori narttu. Hyvänmuotoinen pää, oikeat mittasuhteet. Tasapainoiset kulmaukset. Oikeanlaatuinen turkki. Käyttää häntäänsä hyvin liikkeessä. Erinomainen temperamentti ja askelpituus liikkeessä. Esiintyy hyvin. JUN ERI 1 SA PN 3 VARA-SERT
15.8.2020 Kajaani RN				
Marja Talvitie
Mittasuhteiltaan erinomainen. Takaa hieman ahtaasti liikkuva. Erinomainen pää. Oikea ylälinja. Oikein
kulmautuneet raajat ja hyvä karva. Hyvät liikkeet. NUO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
19.9.2020 Tuusniemi RN			
Helen Tonkson, Viro
1 year 9 months old excellent type. Feminine head, dark eyes. Correct front, correct enough topline.
Good rear angulations and tail carriage. Good in movement. Correct coat and colour. Lovely temperament. NUO ERI 1 SA PN 2 VARA-SERT
SWIFTY’S DESIGN FI17059/10 n
Nalle-Haukun Viima x Buffing Jean Harlow
13.9.2020 Kokkola RN				
Antti Nieminen
Hyväkokoinen, oikeat rungon mittasuhteet paitsi melko pyöreä rintakehä, hieman niukasti kulmautunut takaa. Hyvä kaula, rodunomainen pää. Hammas puuttuu (todistus). Hieman tukevakuntoinen tänään
mutta ikäisekseen pirteä ja hyvin liikkuva koira. VET ERI 1 SA PN 2 ROP-VETERAANI
TRASSELI LOTTOVOITTO FI45818/19 u
Trasseli Keskipako x Trasseli huiskin Haiskin
1.2.2020 Helsinki PN				
Tarja Löfman
5kk. Erinomaisen tyyppinen. Hampaat vaihtumassa. Hyvä pigmentti ja oikean malliset silmät. Hyvä
luusto ja hyvin täyttynyt runko. Tiivis ylälinja. Liikkuu kapeasti takaa, sivuilta hyvin. Löysät kyynärpäät.
Käyttää häntäänsä hyvin. Hyvä karvanlaatu. PEK 1 KP ROP-PENTU
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13.9.2020 Helsinki KV				
Annukka Paloheimo Segersven
Hyvin rodunomainen, hyvät mittasuhteet. Hyvä purenta. Hyvä häntä liikkeessä. Lupaava karva. Hyvä
matala kinner. Kevyet liikkeet, jossa vielä rytmin etsimistä. JUN ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
TRASSELI LYSTILINKO FI45817/19 u
Trasseli Keskipako x Trasseli huiskin Haiskin
1.2.2020 Helsinki PN				
Tarja Löfman
5kk. Hampaat vaihtumassa. Hyvät rungon mittasuhteet. Oikea otsapenger. Kapea pää. Eturinta saisi
olla selvempi. Hyvä luusto. Hieman jyrkkä asentoinen lantio. Liikkeitä vaikea hahmottaa, koska kovin
vetää. Hyvä karvanlaatu. PEK 2
TRASSELI SEITSEMÄS TAIVAS FI16348/17 n
Trasseli Keskipako x Trasseli Huiskin Haiskin
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
3 years. Today she has too much in loins and strong bones for me. She could be more feminine. Broad
skull, folded ears. Bit squire looking, strong angulation behind. Harsh coat, nice temperament. Movement could have more drive. VAL EH
TRASSELI SUKAT SIKIN SOKIN FI23627/18 n
Nalle-Haukun Turkka x Trasseli Huiskin Haiskin
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
23 months Developing fem. Type. A bit fine in the head and muzzle. Folder ears, nice expression.
Should develop in the body and front. Correct angulation, light bone. Sufficient harsh coat. Nice temperature. Movement could have more drive. NUO EH 3
TRASSELI SÄTEILYVAARA FI23629/18 n
Nalle-Haukun Turkka x Trasseli Huiskin Haiskin
12.1.2020 Kajaani KV				
Harri Lehkonen
Hyvän kokoinen reippaasti esiintyvä nuori narttu. Oikeanmuotoinen pää. Hyvät mittasuhteet. Pyöristää
hieman lannetta. Oikeanlaatuinen turkki. Hyvät tyypilliset liikkeet. Erinomainen temperamentti.
NUO ERI 1 SA PN 2 SERT VARA-CACIB
15.8.2020 Kajaani RN				
Marja Talvitie
Tyypillisesti liikkuva. Erinomainen tyyppi. Oikea pään malli. Hieman lyhyt lantio. Kovin löysät kyynärpäät. Hyvä karva. AVO ERI 1 SA PN 2 VARA-SERT
5.9.2020 Joensuu RN				
Saija Juutilainen
2,5 v kaunis nuori narttu, jolla hyvin kaunis rodun olemus tulee esiin erityisesti kepeänä ja sujuvana
liikkeessä. Hyvä pää, ilme ja purenta. Kaunis hännän asento. Hyvä karvan laatu. Tyypillinen liike. Hieno
luonne. AVO ERI 1 SA PN 1 SERT ROP FI MVA
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TRASSELI TUPLAPOTTI FI16343/17 u
Trasseli Keskipako x Trasseli Huiskin Haiskin
13.9.2020 Helsinki KV				
Annukka Paloheimo Segersven
Melko pieni, hieman pitkä. Erinomainen pää. Hyvä luusto ja rintakehä. Hieman luisu lantio, muuten
hyvä takaosa. Ahtaat takaliikkeet. Saisi liikkua pontevammin takaa. AVO EH 2
TRASSELI TÄTTÄHÄÄRÄ FI26256/17 n
Nalle-Haukun Turkka x Trasseli Kipakka
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
2 years 10 months. Very nice fem. type. Typical proportions. Very nice head with a broad skull. Nice expression. Correct muzzle. Good topline, well developed body and angulation. Typical light bone. Harsh
coat. Nice temperament. Typical movement. AVO ERI 1 SA VARA-SERT
TWINFLOWERS ME ICE HONEYHILL JOY FI23206/19 n
Chappers Eyes On Me x Twinflowers Bon Chi Van Leile
13.9.2020 Muurame RN			
Kati Taipale
Vielä kovin pentumainen nuori narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Narttumainen pää, jossa sopiva vahvuus. Purenta OK. Eturinta saa vielä kehittyä. Sopiva rintakehän syvyys, mutta rintakehä on turhan lyhyt. Kokoon sopiva kevyt raajaluusto. Avoimesti kulmautunut edestä, paremmin takaa. Köyristää selkää
seistessä. Liikkuu hyvin kapeasti takaa, melko hyvin edestä, sivuliike voisi olla tehokkaampi. Melko
pehmeä karvapeite. Esitetään melko hoikassa kunnossa. Toivoisin rodunomaisemman ylälinjan. Hyvä
hännän käyttö liikkeessä. NUO EH 1
TÖPPELITÖM ADUKIPAPU FI21863/18 n
Papu Of The Gentle Bears x Trasseli Hepsankeikka
13.9.2020 Muurame RN			
Kati Taipale
Erinomaisen tyyppinen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Hyvä pää ja ilme. Riittävä eturinta. Sopiva
raajaluusto. Vahva, napakka runko. Hyvä rintakehän syvyys ja pituus. Varsin suora edestä, paremmin
kulmautunut takaa. Liikkuu kapeasti takaa, turhan korkealla etuaskeleella edestä, sivuliike voisi ulottua
paremmin. Lupaava karvapeitteen laatu. Hyvä hännän käyttö. Hyvä karvan laatu. AVO ERI 2
VAUTSIVAU MANTELISYDÄN FI38358/17 n
Yllytyshullu Aikamiespoika x Lumikuono Padrina Zarina
5.9.2020 Seinäjoki RN			
Anita Al-Bachy
Erinomaisella asenteella esiintyvä narttu. Oikeat mittasuhteet. Hyvät silmät ja korvat. Turhan makaava
otsatöyhtö. Hyvä runko, luusto ja kulmaukset sekä käpälät. Hyvä karva. Joustavat liikkeet.
AVO ERI 1 SA PN 2 VARA-SERT
12.9.2020 Sievi RN				
Kati Taipale
Erinomaista tyyppiä oleva narttu. Oikea luusto ja rungon vahvuus. Narttumainen ja oikeanmallinen
pää. Hieman raskaat korvat. Sopiva eturinta, rintakehän pituus ja syvyys. Kulmaukset tasapainossa.
Liikkuu ahtaasti takaa, hyvin edestä. Hyvin ulottuva sivuliike. Hyvä hännän käyttö ja ylälinja liikkeessä.
Hieman pehmeä karvapeite. AVO ERI 1
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13.9.2020 Kokkola RN				
Antti Nieminen
Oikea tyyppi. Hyvän rungon mittasuhteet. Riittävän syvä, hieman kapea rintakehä. Yhdensuuntaiset
liikkeet, hieman ahdas takaa, käyttää häntä oikein. Oikeat pään mittasuhteet. Hyvä lihaksisto, hyväturkki. Rodunomainen pää. Avoin. AVO ERI 1 PN 3 VARA-SERT
VILIPERIN HATTIVATTI FI36605/16 n
Elopellon Aikamatkaaja x Viliperin olympiamaskotti
23.2.2020 Tornio RN				
Hilkka Salohalla
Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä pää, mutta kallo saisi olla leveämpi. Hyvä kuono ja purenta. Hyvä
kaula ja ylälinja sekä häntä. Riittävät kulmaukset edessä, hyvät takana. Hyvä luusto. Erinomainen karvapeite. Liikkuu ahtaasti takaa, muuten hyvin. Käyttää häntäänsä. AVO ERI 2
VILIPERIN JAAKOPPI FEETINPOIKA FI48073/17 u
Härdellin Braveheart x Viliperin Olympiamaskotti
23.2.2020 Tornio RN				
Hilkka Salohalla
Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä kallo ja kuono. Hyvä kaula, ylälinja ja häntä. Hyvä eturinta ja runko.
Oikein kulmautunut. Hyvä karvapeite. Hyvä luusto, joka voisi olla hieman kevyempi. Liikkuu hyvin.
AVO ERI 1 SA PU 1 SERT ROP
15.8.2020 Kajaani RN				
Marja Talvitie
Hieman lanne osaltaan pitkä. Hyvä pään malli. Kovin löysät kyynärpäät. Lyhyt ja laskeva lantio. Liikkuu
kovin löysästi edestä ja ahtaasti takaa. Oikea karvanlaatu, mutta ei täydessä turkissa. AVO ERI 1
12.9.2020 Sievi RN				
Kati Taipale
Erittäin hyväntyyppinen uros, jolla kallo voisi olla hieman leveämpi. Oikea ilme, tummat silmät. Kevyet
rodunomaiset korvat. Aavistuksen jo turhankin vahva luusto ja runko. Hyvä rintakehän syvyys, pitkä
lanneosa. Liikkuu rodunomaisesti edestä ja takaa. Oikea ylälinja liikkeessä. Liikkeitä ja hännän käyttöä
vaikea arvioida valottoman käytöksen vuoksi. Oikeanlaatuinen karvapeite. AVO EH 1
13.9.2020 Kokkola RN				
Antti Nieminen
Kookas uros, sopiva luuston vahvuus, oikea rintakehän tilavuus, hieman pitkä lanneosa, hyvä kaula, tasopainoisesti kulmautunut, oikeat pään mittasuhteet, kauniit silmät, oikea karvan laatu, rodunomainen
kepeä askellus, häntä nousee varsin ylös, avoin luonne. AVO ERI 1 SA PU 1 SERT VSP
VILIPERIN JUSTIINA MUKSIKSENTYTÄR FI48075/17 n
Härdellin Braveheart x Viliperin Olympiamaskotti
12.1.2020 Kajaani KV				
Harri Lehkonen
Kookas, ryhdikäs, reippaasti esiintyvä narttu. Hyvä pää. Oikeat mittasuhteet ja sopiva rungon vahvuus.
Oikeanlaatuinen turkki. Tyypilliset liikkeet ja erinomainen temperamentti. AVO ERI 1 SA PN 4
23.2.2020 Tornio RN				
Hilkka Salohalla
Oikea koko ja mittasuhteet. Hyvä leveä kallo ja vahva kuono. Hyvä purenta ja silmät. Erinomaiset korvat. Erinomainen kaula ja ylälinja. Hyvä luusto ja runko. Oikein kulmautunut. Hyvä karvapeite. Liikkuu
erittäin hyvin ja käyttää häntäänsä. AVO ERI 1 SA PN 1 SERT VSP FI MVA
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VILIPERIN RATKIRIEMUKAS FI46694/19
Rockriver´s Bruno x Viliperin Hupsis Muksis
12.9.2020 Sievi RN				
Kati Taipale
Vielä pentumainen narttu, jolla oikeat mittasuhteet. Oikeanmallinen pää. Rodunomainen ilme ja kevyet korvat. Oikea kevyt luusto ja runko. Kulmaukset tasapainossa, oikea ylälinja. Liikkuu lähes yhdensuuntaisesti edestä ja takaa. Rodunomainen ylälinja liikkeessä, oikea hännän käyttö. Lupaava karvapeitteen laatu. JUN ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
13.9.2020 Kokkola RN				
Antti Nieminen
Oikea tyyppi. Keskikokoinen narttu. Riittävä luuston vahvuus. Ikäisekseen oikean rungon tilavuus,
tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä selkä ja kaula. Rodunomainen kepeä askellus, käyttää häntä oikein.
Kauniit silmät. Avoin luonne, hyvä turkki. JUN ERI 1 SA PN 1 SERT ROP
VILIPERIN ROBIN HOOD FI46703/19 u
Rockriver’s Bruno x Viliperin Hupsis Muksis
13.9.2020 Kokkola RN				
Antti Nieminen
Hyväkokoinen, hyvä luuston vahvuus, sopivasti kulmautunut, ikäisekseen hieman pyöreä rintakehä,
sopiva eturinta, oikeat pään mittasuhteet ja linjat, kauniit silmät, keveät liikkeet, käyttää häntä rodunomaisesti, hyvä turkki, eloisa ja avoin. JUN ERI 1 PU 2 VARA-SERT
YESS FI40979/20 n
Yari Liselotte v.d. Molengat x

Yammie v.d. Rietveldsce Vaart

6.9.2020 Vantaa PN				
Mari Palgi
Hyvin kehittynyt 5kk. Sopiva luusto. Pitkänomainen runko. Hyvin kulmautunut. Rodunomainen pää.
Hyvät leuat. Vapaa liikunta niin edestä kun takaa. PEK 1 KP ROP-PENTU
26.9.2020 Kotka PN				
Perttu Ståhlberg
Tasapainoinen kokonaisuus. Hyvä vahvuus. Sopivat mittasuhteet. Kaunisilmeinen pää, hyvät tummat
silmät. sopiva kallon vahvuus.Hyvä kaula. Ikäisekseen hyvin kehittynyt runko. Riittävästi kulmautunut
edestä, voimakkaammin takaa. Hyvä karva tulossa. Liikkuu hyvällä askelpituudella. Miellyttävä kokonaisuus. PEK 1 KP ROP-PENTU

KASVATTAJARYHMÄT
EXÅRESS – Päivi Lampola
25.1.2020 Turku KV				
John Wauben, Alankomaat
Beautiful group. Uniform showing very nice breed types. Typical proportions and movements. Light
bone and nice heads. Very nice harsh coats. KASV 1 KP ROP-KASVATTAJA
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VILIPERIN JAAKOPPI FEETINPOIKA. KUVA PÄIVI SOLONEN.
VILIPERIN JUSTIINA MUKSIKSENTYTÄR. KUVA PÄIVI SOLONEN.
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VILIPERIN RATKIRIEMUKAS. KUVA PÄIVI SOLONEN.
YESS. KUVA MINNA NIKANDER.

KÄYTTÄYTYMISEN JALOSTUSTARKASTUSLAUSUNNOT

ELOPELLON AAMUHALLA FI53152/14 n
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
Y
on kiinnostunut ainoastaan ympäristöstä
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
NO
ei tule oma-aloitteisesti ennen kuin avustaja on muuttunut aktiiviseksi kontaktin ottajaksi
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
N
koira sietää kosketuksen, ei hakeudu luokse
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
N
ei lähesty eikä väistä avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
N
koira sietää kosketuksen, ei hakeudu luokse
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LK
koira lähtee mukaan, mutta kieltäytyy myöhemmin etenemästä (voi ilmetä myös
pakenemisena) tai alkaa kiskoa voimakkaasti kohti ohjaajaa
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (liikkuu hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen,
voi hieman väistää, mutta antaa koskea. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, haukottelee, häntä laskee)
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin		
kyllä
KK
korviin 		
kyllä
KL
lapaan		
kyllä
KE
etujalkoihin 		
kyllä
KR
rintaan 		
kyllä
KS
selkään
kyllä
KT
takajalkoihin 		
kyllä
KN
häntään 		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
N
ei kiinnostu pallosta, voi katsoa palloa
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
N
ei kiinnostu, voi katsoa palloa
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
MX
ajoittain rauhaton, ajoittain rauhallinen
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
A2
näyttää hampaita ja/tai murisee ja/tai haukkuu, ottaa askelia kohti vierasta koiraa, tuijottaa,
karvat voivat nousta
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
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b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
c) Rentous alustalla
P1
koira jännittää hieman (ryhti lievästi matala, jäykkä tai takakenoinen, voi lipoa suupieliään tai
nostella tassujaan, hieman taakse vetäytyneet suupielet tms.)
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
LH
astuu epäröimättä alustalle sanallisen houkuttelun jälkeen
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
S
yrittää päästä nuuhkimaan avustajia
7.3 Oudot ihmiset rivissä
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (liikkumisnopeus ja/tai -asento muuttuu, voi hetkellisesti
siirtyä lähemmäs ohjaajaa tai ohjaajan taakse, pysähtyä hetkeksi, hidastaa, jännittyä tai
kaartaa. Voi vilkuilla avustajia, lipoa suupieliään, ryhti madaltuu, häntä laskee. Voi äännellä ja/
tai hyppiä ohjaajaa vasten.)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, häntä laskee, voi liikkua
hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi myös nuuhkia maata, katsella poispäin,
haukotella, nostaa toistuvasti jalkaa, istahtaa, kääntyä selin, ottaa remmin suuhunsa, alkaa
hakea katsekontaktia ohjaajaan tms.)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, häntä laskee, voi liikkua
hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi myös nuuhkia maata, katsella poispäin,
haukotella, nostaa toistuvasti jalkaa, istahtaa, kääntyä selin, ottaa remmin suuhunsa, alkaa
hakea katsekontaktia ohjaajaan tms.)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
P1
lievästi epävarma, voi näkyä myös levottomuutena tai sulkeutumisena
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
MN
rentoutuu testin edetessä
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Ei muita huomioita.

40

ELOPELLON AIKAMATKAAJA FI53148/14 u
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
OLF
keskittyy vain haisteluun
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
NO
ei tule oma-aloitteisesti ennen kuin avustaja on muuttunut aktiiviseksi kontaktin ottajaksi
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
N
koira sietää kosketuksen, ei hakeudu luokse
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
L
lähestyy avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
SN
koira nuuhkaisee avustajaa, sen jälkeen välinpitämätön
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SY
on rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin		
kyllä
KK
korviin			kyllä
KL
lapaan 		
kyllä
KE
etujalkoihin 		
kyllä
KR
rintaan 		
kyllä
KS
selkään
kyllä
KT
takajalkoihin 		
kyllä
KN
häntään 		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
H6
lähtee pallon perään, tarttuu siihen ja pitää siitä kiinni (kunnes ohjaaja irrottaa pallon) tai
kantaa palloa, voi tuoda sen ohjaajalle
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HL5
alkaa leikkiä ohjaajan kanssa pallolla, tarttuu siihen ja pitää kiinni, kunnes ohjaaja irrottaa pallon
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
AK
aktiivinen: puuhastelee tai nuuhkii ympäristöä rauhallisesti koko ajan
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
A2
näyttää hampaita ja/tai murisee ja/tai haukkuu, ottaa askelia kohti vierasta koiraa, tuijottaa,
karvat voivat nousta
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
LH
astuu epäröimättä alustalle sanallisen houkuttelun jälkeen
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
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6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
LH
astuu epäröimättä alustalle sanallisen houkuttelun jälkeen
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, häntä laskee, voi liikkua
hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi myös nuuhkia maata, katsella poispäin,
haukotella, nostaa toistuvasti jalkaa, istahtaa, kääntyä selin, ottaa remmin suuhunsa, alkaa
hakea katsekontaktia ohjaajaan tms.)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (kulkee ohjaajan mukana, mutta liikkumisnopeudessa tai
-asennossa tapahtuu lieviä muutoksia. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, korvat takana, vinkuu, häntä laskee. Voi myös muuttua
eleettömäksi tai alkaa hakea katsekontaktia ohjaajaan)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
P1
lievästi epävarma, voi näkyä myös levottomuutena tai sulkeutumisena
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
MN
rentoutuu testin edetessä
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
OLF
haisteluun uppoutuminen
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Koira haistelee erityisesti alussa paljon, mutta haistelu on rauhallista (ympäristö houkuttaa).
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ELOPELLON JOHAN POMPPAS FI28620/17 u
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
S
menee suoraan tervehtimään avustajaa
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
U30 alle 30 sekuntia
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
SY
rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
L
lähestyy avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
SY
rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LK
koira lähtee mukaan, mutta kieltäytyy myöhemmin etenemästä (voi ilmetä myös
pakenemisena) tai alkaa kiskoa voimakkaasti kohti ohjaajaa
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SY
rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin 		
kyllä
KK
korviin			kyllä
KL
lapaan			kyllä
KE
etujalkoihin		
kyllä
KR
rintaan		
kyllä
KS
selkään		
kyllä
KT
takajalkoihin		
kyllä
KN
häntään
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
P
pyrkii poispäin pallosta tai jää haukkumaan paikoilleen tai peräytyen
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HL6
alkaa leikkiä ohjaajan kanssa pallolla, tarttuu siihen ja ravistelee sitä
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
RE
rauhaton: liikkuu levottomasti, voi läähättää, äännellä, hyppiä ohjaajaa vasten, rapsuttaa, nu
olla itseään tms.
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
S
osoittaa selvää kiinnostusta tutustumiseen (heiluttaa häntää, pyrkii kohti, voi vinkua tai
haukahtaa, katsoo kohti, katsoo vuoron perään ohjaajaa ja vierasta koiraa, niiaa etuosalla,
kauhoo etutassuillaan)
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
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b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
VL
koira poistuu alustalta, tulee helposti takaisin
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
N
rento, ei merkkejä epävarmuudesta
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
NO
ei muutoksia
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
XH
hihnassa tai ohjaajan vaatteissa hampailla roikkuminen
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Koira komentaa ohjaajaa haukkuen ja eri kohdissa hihnaa purren.
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ELOPELLON KYLÄN KAPTEENI FI50207/17 u
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
Y
on kiinnostunut ainoastaan ympäristöstä
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
NO
ei tule oma-aloitteisesti ennen kuin avustaja on muuttunut aktiiviseksi kontaktin ottajaksi
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
N
koira sietää kosketuksen, ei hakeudu luokse
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
N
ei lähesty eikä väistä avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
SN
koira nuuhkaisee avustajaa, sen jälkeen välinpitämätön
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (liikkuu hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen,
voi hieman väistää, mutta antaa koskea. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, haukottelee, häntä laskee)
Y
osoittaa voimakasta kiinnostusta vain ympäristöä kohtaan
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin 		
kyllä
KK
korviin			kyllä
KL
lapaan 		
yllä
KE
etujalkoihin 		
kyllä
KR
rintaan 		
kyllä
KS
selkään
kyllä
KT
takajalkoihin 		
kyllä
KN
häntään 		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
N
ei kiinnostu pallosta, voi katsoa palloa
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HL6
alkaa leikkiä ohjaajan kanssa pallolla, tarttuu siihen ja ravistelee sitä
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
MX
ajoittain rauhaton, ajoittain rauhallinen
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
S
osoittaa selvää kiinnostusta tutustumiseen (heiluttaa häntää, pyrkii kohti, voi vinkua tai hau
kahtaa, katsoo kohti, katsoo vuoron perään ohjaajaa ja vierasta koiraa, niiaa etuosalla, kauhoo
etutassuillaan)
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
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c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
L
koira menee uteliaasti ääntä kohti (ryhti ja hännän asento rentoja)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
P1
lievästi epävarma, voi näkyä myös levottomuutena tai sulkeutumisena
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
MN
rentoutuu testin edetessä
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Alussa haistelee paljon ja kakkaa ensimmäisen osion aikana.
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ELOPELLON LENTOSUUKKO FI31282/18 n
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
S
menee suoraan tervehtimään avustajaa
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
U30 alle 30 sekuntia
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
SN
koira nuuhkaisee avustajaa, sen jälkeen välinpitämätön
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
N
ei lähesty eikä väistä avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
N
koira sietää kosketuksen, ei hakeudu luokse
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
L
koira lähtee heti mukaan
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SY
on rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin 		
kyllä
KK
korviin 		
kyllä
KL
lapaan		
kyllä
KE
etujalkoihin		
kyllä
KR
rintaan 		
kyllä
KS
selkään 		
kyllä
KT
takajalkoihin 		
kyllä
KN
häntään 		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
N
ei kiinnostu pallosta, voi katsoa palloa
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HL6
alkaa leikkiä ohjaajan kanssa pallolla, tarttuu siihen ja ravistelee sitä
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
NR1
aluksi rauhallinen, rauhattomuus lisääntyy hieman
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
S
osoittaa selvää kiinnostusta tutustumiseen (heiluttaa häntää, pyrkii kohti, voi vinkua tai
haukahtaa, katsoo kohti, katsoo vuoron perään ohjaajaa ja vierasta koiraa, niiaa etuosalla,
kauhoo etutassuillaan)
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
LH
astuu epäröimättä alustalle sanallisen houkuttelun jälkeen
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
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6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
LPH
astuu epäröiden alustalle sanallisen houkuttelun jälkeen
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
VH2 koira poistuu alustalta, tulee takaisin vain runsaasti houkuteltuna
c) Rentous alustalla
P1
koira jännittää hieman (ryhti lievästi matala, jäykkä tai takakenoinen, voi lipoa suupieliään tai
nostella tassujaan, hieman taakse vetäytyneet suupielet tms.)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
S
yrittää päästä nuuhkimaan avustajia
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
L
koira menee uteliaasti ääntä kohti (ryhti ja hännän asento rentoja)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (kulkee ohjaajan mukana, mutta liikkumisnopeudessa tai
-asennossa tapahtuu lieviä muutoksia. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, korvat takana, vinkuu, häntä laskee. Voi myös muuttua
eleettömäksi tai alkaa hakea katsekontaktia ohjaajaan)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
N
rento, ei merkkejä epävarmuudesta
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
NO
ei muutoksia
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Ei muita huomioita.
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EXÅRESS DOUBLE EDITION FI45193/18 u
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
Y
on kiinnostunut ainoastaan ympäristöstä
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
NO
ei tule oma-aloitteisesti ennen kuin avustaja on muuttunut aktiiviseksi kontaktin ottajaksi
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
V
väistää avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (liikkuu hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi
hieman väistää, mutta antaa koskea. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, haukottelee, häntä laskee)
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (liikkuu hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi
hieman väistää, mutta antaa koskea. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, haukottelee, häntä laskee)
Y
osoittaa voimakasta kiinnostusta vain ympäristöä kohtaan
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin 		
kyllä
KK
korviin 		
kyllä
KL
lapaan 		
kyllä
KE
etujalkoihin 		
kyllä
KR
rintaan 		
kyllä
KS
selkään
kyllä
KT
takajalkoihin 		
kyllä
KN
häntään		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
H7
lähtee pallon perään, tarttuu siihen ja ravistelee sitä
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HLS
on alkanut leikkiä pallolla itse, eikä halua leikkiä sillä ohjaajan kanssa
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
RE
rauhaton: liikkuu levottomasti, voi läähättää, äännellä, hyppiä ohjaajaa vasten, rapsuttaa, nu
olla itseään tms.
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
S
osoittaa selvää kiinnostusta tutustumiseen (heiluttaa häntää, pyrkii kohti, voi vinkua tai
haukahtaa, katsoo kohti, katsoo vuoron perään ohjaajaa ja vierasta koiraa, niiaa etuosalla,
kauhoo etutassuillaan)
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
LPH
astuu epäröiden alustalle sanallisen houkuttelun jälkeen
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b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
H
ohjaaja joutuu käyttämään runsaasti houkuttelua saadakseen koiran jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
P1
koira jännittää hieman (ryhti lievästi matala, jäykkä tai takakenoinen, voi lipoa suupieliään tai
nostella tassujaan, hieman taakse vetäytyneet suupielet tms.)
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
S
yrittää päästä nuuhkimaan avustajia
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
L
koira menee uteliaasti ääntä kohti (ryhti ja hännän asento rentoja)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
P1
lievästi epävarma, voi näkyä myös levottomuutena tai sulkeutumisena
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
NO
ei muutoksia
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
SV
stressivetoa
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Ei huomioita.
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EXÅRESS THE MORE THE MERRIER FI40388/18 u
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
N1
on välinpitämätön, rento, voi tutkia ympäristöä
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
U30 alle 30 sekuntia
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
SN
koira nuuhkaisee avustajaa, sen jälkeen välinpitämätön
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
N
ei lähesty eikä väistä avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (liikkuu hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi
hieman väistää, mutta antaa koskea. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, haukottelee, häntä laskee)
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SY
on rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin 		
kyllä
KK
korviin 		
kyllä
KL
lapaan 		
kyllä
KE
etujalkoihin 		
kyllä
KR
rintaan 		
kyllä
KS
selkään
kyllä
KT
takajalkoihin 		
kyllä
KN
häntään 		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
N
ei kiinnostu pallosta, voi katsoa palloa
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HL6
alkaa leikkiä ohjaajan kanssa pallolla, tarttuu siihen ja ravistelee sitä
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
N
rauhallinen: voi istua, seistä tai maata, voi tutkia ympäristön kertaalleen
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
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c) Rentous alustalla
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, häntä laskee, voi liikkua
hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi myös nuuhkia maata, katsella poispäin,
haukotella, nostaa toistuvasti jalkaa, istahtaa, kääntyä selin, ottaa remmin suuhunsa, alkaa
hakea katsekontaktia ohjaajaan tms.)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
L
koira menee uteliaasti ääntä kohti (ryhti ja hännän asento rentoja)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
N
rento, ei merkkejä epävarmuudesta
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
MN
rentoutuu testin edetessä
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Ei muita huomioita.
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EXÅRESS SO HARD TO BE COOL FI15503/17 u
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
S
menee suoraan tervehtimään avustajaa
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
U30 alle 30 sekuntia
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
SN
koira nuuhkaisee avustajaa, sen jälkeen välinpitämätön
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
N
ei lähesty eikä väistä avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
P2
säikähtää tai välttelee (perääntyy, väistää tai siirtyy ohjaajan taakse, ei anna koskea. Häntä
painuu alas, ryhti madaltuu voimakkaasti, voi ilmetä myös seuraavia: pälyilee, läähättää tai
haukkuu, voi passivoitua)
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SN
koira suhtautuu välinpitämättömästi käsittelyyn sei sen käytös ei muutu lainkaan
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin 		
kyllä
KK
korviin 		
kyllä
KL
lapaan 		
kyllä
KE
etujalkoihin		
kyllä
KR
rintaan 		
kyllä
KS
selkään 		
kyllä
KT
takajalkoihin 		
kyllä
KN
häntään 		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
H4
lähtee pallon perään, pallon pysähtyessä nuuhkii sitä
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HL3
alkaa leikkiä ohjaajan kanssa pallolla, mutta menettää pian kiinnostuksensa
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
N
rauhallinen: voi istua, seistä tai maata, voi tutkia ympäristön kertaalleen
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
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c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
S
yrittää päästä nuuhkimaan avustajia
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
L
koira menee uteliaasti ääntä kohti (ryhti ja hännän asento rentoja)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
N
rento, ei merkkejä epävarmuudesta
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
NO
ei muutoksia
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Vetää paljon hihnassa (toisen perheenjäsenen luo), olemus varma.
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HIGH VOLTS MISS MESSY FI12000/16 n
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
N1
on välinpitämätön, rento, voi tutkia ympäristöä
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
U59 31-59 sekuntia
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
SY
rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
L
lähestyy avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
SY
rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SY
on rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin		
kyllä
KK
korviin			kyllä
KL
lapaan			kyllä
KE
etujalkoihin		
kyllä
KR
rintaan		
kyllä
KS
selkään		
kyllä
KT
takajalkoihin		
kyllä
KN
häntään		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
N
ei kiinnostu pallosta, voi katsoa palloa
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HL3
alkaa leikkiä ohjaajan kanssa pallolla, mutta menettää pian kiinnostuksensa
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
N
rauhallinen: voi istua, seistä tai maata, voi tutkia ympäristön kertaalleen
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle

55

c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
VL
koira poistuu alustalta, tulee helposti takaisin
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
N
rento, ei merkkejä epävarmuudesta
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
NO
ei muutoksia
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Erittäin varma ja rauhallinen koira läpi tarkastuksen.
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PIKKU-PONYON BABLO FI12353/16 u
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
S
menee suoraan tervehtimään avustajaa
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
U30 alle 30 sekuntia
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
SY
rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
L
lähestyy avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
SN
koira nuuhkaisee avustajaa, sen jälkeen välinpitämätön
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SY
on rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin		
kyllä
KK
korviin			kyllä
KL
lapaan			kyllä
KE
etujalkoihin		
kyllä
KR
rintaan		
kyllä
KS
selkään		
kyllä
KT
takajalkoihin		
kyllä
KN
häntään		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
H1
osoittaa lievää kiinnostusta, ei mene pallolle asti tai menee hitaasti pallon luokse
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
N
ei kiinnostu, voi katsoa palloa
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
MX
ajoittain rauhaton, ajoittain rauhallinen
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
S
osoittaa selvää kiinnostusta tutustumiseen (heiluttaa häntää, pyrkii kohti, voi vinkua tai
haukahtaa, katsoo kohti, katsoo vuoron perään ohjaajaa ja vierasta koiraa, niiaa etuosalla,
kauhoo etutassuillaan)
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
VL
koira poistuu alustalta, tulee helposti takaisin
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c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
S
yrittää päästä nuuhkimaan avustajia
7.3 Oudot ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, häntä laskee, voi liikkua
hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi myös nuuhkia maata, katsella poispäin,
haukotella, nostaa toistuvasti jalkaa, istahtaa, kääntyä selin, ottaa remmin suuhunsa, alkaa
hakea katsekontaktia ohjaajaan tms.)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, häntä laskee, voi liikkua
hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi myös nuuhkia maata, katsella poispäin,
haukotella, nostaa toistuvasti jalkaa, istahtaa, kääntyä selin, ottaa remmin suuhunsa, alkaa
hakea katsekontaktia ohjaajaan tms.)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, häntä laskee, voi liikkua
hitaasti ja jännittyneesti, hännän liike jännittyen, voi myös nuuhkia maata, katsella poispäin,
haukotella, nostaa toistuvasti jalkaa, istahtaa, kääntyä selin, ottaa remmin suuhunsa, alkaa
hakea katsekontaktia ohjaajaan tms.)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
L
koira menee uteliaasti ääntä kohti (ryhti ja hännän asento rentoja)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
L
koira menee uteliaasti ääntä kohti (ryhti ja hännän asento rentoja)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (kulkee ohjaajan mukana, mutta liikkumisnopeudessa tai
-asennossa tapahtuu lieviä muutoksia. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, korvat takana, vinkuu, häntä laskee. Voi myös muuttua
eleettömäksi tai alkaa hakea katsekontaktia ohjaajaan)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (kulkee ohjaajan mukana, mutta liikkumisnopeudessa tai
-asennossa tapahtuu lieviä muutoksia. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, korvat takana, vinkuu, häntä laskee. Voi myös muuttua
eleettömäksi tai alkaa hakea katsekontaktia ohjaajaan)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
P1
lievästi epävarma, voi näkyä myös levottomuutena tai sulkeutumisena
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
NO
ei muutoksia
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Ei muita huomioita.
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POMPPALOIKAN TRIPP TRAPP TROLL FI19035/18 n
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta tai rauhattomuudesta (voi äännellä, liikkua edestakaisin,
liikkua hidastetusti, lipoa suupieliään, vinkua, häntä voi laskea. Voi myös muuttua eleettömämmäksi tai alkaa korostetusti hakea katsekontaktia ohjaajaan).
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
NO
ei tule oma-aloitteisesti ennen kuin avustaja on muuttunut aktiiviseksi kontaktin ottajaksi
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
SY
rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
L
lähestyy avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
SY
rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SY
on rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin		
kyllä
KK
korviin			kyllä
KL
lapaan			kyllä
KE
etujalkoihin		
kyllä
KR
rintaan		
kyllä
KS
selkään		
kyllä
KT
takajalkoihin		
kyllä
KN
häntään		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
N
ei kiinnostu pallosta, voi katsoa palloa
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HL5
alkaa leikkiä ohjaajan kanssa pallolla, tarttuu siihen ja pitää kiinni, kunnes ohjaaja irrottaa pallon
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
MX
ajoittain rauhaton, ajoittain rauhallinen
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
A2
näyttää hampaita ja/tai murisee ja/tai haukkuu, ottaa askelia kohti vierasta koiraa, tuijottaa,
karvat voivat nousta
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
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b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
VL
koira poistuu alustalta, tulee helposti takaisin
c) Rentous alustalla
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (liikkumisnopeus ja/tai -asento muuttuu, voi hetkellisesti
siirtyä lähemmäs ohjaajaa tai ohjaajan taakse, pysähtyä hetkeksi, hidastaa, jännittyä tai
kaartaa. Voi vilkuilla avustajia, lipoa suupieliään, ryhti madaltuu, häntä laskee. Voi äännellä ja/
tai hyppiä ohjaajaa vasten.)
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
P1
lieviä merkkejä huolestumisesta (kulkee ohjaajan mukana, mutta liikkumisnopeudessa tai
-asennossa tapahtuu lieviä muutoksia. Voi ilmentää myös seuraavia: niiaa ja/tai säpsähtää,
jäykistyy hetkeksi, lipoo suupieliään, korvat takana, vinkuu, häntä laskee. Voi myös muuttua
eleettömäksi tai alkaa hakea katsekontaktia ohjaajaan)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
P1
lievästi epävarma, voi näkyä myös levottomuutena tai sulkeutumisena
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
NO
ei muutoksia
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Ei muita huomioita.
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ROCKRIVER´S BIANCA FI22747/16 n
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
N1
on välinpitämätön, rento, voi tutkia ympäristöä
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
NO
ei tule oma-aloitteisesti ennen kuin avustaja on muuttunut aktiiviseksi kontaktin ottajaksi
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
SN
koira nuuhkaisee avustajaa, sen jälkeen välinpitämätön
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
N
ei lähesty eikä väistä avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
N
koira sietää kosketuksen, ei hakeudu luokse
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SN
koira suhtautuu välinpitämättömästi käsittelyyn sei sen käytös ei muutu lainkaan
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin		
kyllä
KK
korviin			kyllä
KL
lapaan			kyllä
KE
etujalkoihin		
kyllä
KR
rintaan		
kyllä
KS
selkään		
kyllä
KT
takajalkoihin		
kyllä
KN
häntään		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
N
ei kiinnostu pallosta, voi katsoa palloa
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
N
ei kiinnostu, voi katsoa palloa
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
MX
ajoittain rauhaton, ajoittain rauhallinen
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
A2
näyttää hampaita ja/tai murisee ja/tai haukkuu, ottaa askelia kohti vierasta koiraa, tuijottaa,
karvat voivat nousta
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
P2
selviä merkkejä välttelystä (pysähtyy, yrittää kiertää tai hypätä alustan yli, heittäytyy selälleen
tai tarjoaa oheistoimintoja välttääkseen alustalle menon, kuten istuu, menee maahan, kierii,
antaa tassua tms.)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
H
ohjaaja joutuu käyttämään runsaasti houkuttelua saadakseen koiran jäämään alustalle
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c) Rentous alustalla
P1
koira jännittää hieman (ryhti lievästi matala, jäykkä tai takakenoinen, voi lipoa suupieliään tai
nostella tassujaan, hieman taakse vetäytyneet suupielet tms.)
6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
LH
astuu epäröimättä alustalle sanallisen houkuttelun jälkeen
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia))
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.3 Oudot ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
N
rento, ei merkkejä epävarmuudesta
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
NO
ei muutoksia
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Osio 4, melko alussa koira käy kakalla, muutoin rauhallinen.
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TÖPPELITÖM ADUKIPAPU FI21863/18 n
20.9.2020 Kuhmalahti, Mira Roponen & Henna Mattila
Suoritettu hyväksytysti
1. IHMISEN KOHTAAMINEN
1.1 Ensikohtaaminen avustajan kanssa
a) Koiran käyttäytyminen ennen kontakti tilannetta avustajan kanssa
N1
on välinpitämätön, rento, voi tutkia ympäristöä
b) Aika, jonka kuluessa koira tervehtii oma-aloitteisesti avustajaa
NO
ei tule oma-aloitteisesti ennen kuin avustaja on muuttunut aktiiviseksi kontaktin ottajaksi
c) Avustaja kääntyy ja ottaa kontaktia yrittämällä koskettaa koiraa
N
koira sietää kosketuksen, ei hakeudu luokse
1.2 Poistuminen ja uudelleen kohtaaminen
a) Koiran käyttäytyminen kohdattaessa
N
ei lähesty eikä väistä avustajaa
b) Koiran käyttäytyminen avustajan yrittäessä koskettaa
N
koira sietää kosketuksen, ei hakeudu luokse
1.3 Avustaja houkuttelee koiran mukaansa
LH
koira lähtee avustajan mukaan vähällä houkuttelulla
2. KÄSITELTÄVYYS
2.1 Käyttäytyminen käsittely tilanteessa
SY
on rennon ystävällinen (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla, häntä voi
heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun)
2.2 Koira antoi koskea
KH
huuliin		
kyllä
KK
korviin
kyllä
KL
lapaan			kyllä
KE
etujalkoihin		
kyllä
KR
rintaan		
kyllä
KS
selkään		
kyllä
KT
takajalkoihin		
kyllä
KN
häntään		
kyllä
3. JAHTAAMINEN
3.1 Koiran käyttäytyminen palloa heitettäessä
H4
lähtee pallon perään, pallon pysähtyessä nuuhkii sitä
3.2 Ohjaaja leikittää koiraa pallolla
HL6
alkaa leikkiä ohjaajan kanssa pallolla, tarttuu siihen ja ravistelee sitä
4. AKTIIVISUUS/PASSIIVISUUS
MX
ajoittain rauhaton, ajoittain rauhallinen
5. VIERAS KOIRA – Koiran käyttäytyminen sen havaitessa vieraan koiran
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
6. EPÄTAVALLISET ALUSTAT
6.1 Ritilä
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
N
ei pelkoa tai huolestumista, astuu epäröimättä alustalle ilman houkuttelua (ryhti ja hännän
asento normaali, astuu alustalle huomioiden sen tai kiinnittämättä siihen huomiota)
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
N
koira pysyy alustalla itse tai ohjaajan on helppo saada koira jäämään alustalle
c) Rentous alustalla
N
koira on rento (alusta ei näytä vaikuttavan koiran käyttäytymiseen)
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6.2 Pleksi
a) Käyttäytyminen alustalle mennessä
LPH
astuu epäröiden alustalle sanallisen houkuttelun jälkeen
b) Käyttäytyminen alustalla ollessa
VH2 koira poistuu alustalta, tulee takaisin vain runsaasti houkuteltuna
c) Rentous alustalla
P1
koira jännittää hieman (ryhti lievästi matala, jäykkä tai takakenoinen, voi lipoa suupieliään tai
nostella tassujaan, hieman taakse vetäytyneet suupielet tms.)
7. IHMISJOUKKO
7.1 Kävelevät ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.2 Juoksevat ihmiset rivissä
S
yrittää päästä nuuhkimaan avustajia
7.3 Oudot ihmiset rivissä
N
koira kulkee rennosti ohjaajan edessä, takana tai sivulla, voi huomioida avustajat (korvat
rennot, normaali ryhti, liikkumisnopeudessa ei muutoksia)
7.4 Ihmiset ympyrässä paikoillaan
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.5 Ihmiset ympyrässä astuvat kohti koiraa
N
rento, käytös ei juuri muutu (korvat rennot, normaali ryhti, paino tasaisesti kaikilla jaloilla,
häntä voi heilua rennosti, voi katsoa hieman sivuun tai uteliaasti kohti)
7.6 Ihmiset ympyrässä liikkuvat
S
yrittää päästä nuuhkimaan avustajia
8. ÄÄNET
8.1 Käyttäytyminen pillin soidessa
L
koira menee uteliaasti ääntä kohti (ryhti ja hännän asento rentoja)
8.2 Käyttäytyminen koputtaessa kattilan kantta vasaran varrella
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.3 Käyttäytyminen koputettaessa kattilan kantta vasaralla
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
8.4 Käyttäytyminen poran käydessä
N
käyttäytyminen ei muutu (ryhti ja hännän asento eivät muutu, liikkumisnopeudessa ei
muutoksia, koira voi havaita äänen)
9. MUUT HUOMIOT
a) Rohkeuden yleiskuva
N
rento, ei merkkejä epävarmuudesta
b) Rohkeuden yleiskuvassa tapahtuvat muutokset
NO
ei muutoksia
c) Havaittiinko toistuvaa vakavaa stressiin liittyvää tai stereotyyppistä käyttäytymistä
NO
ei nähty
d) Muita huomioita koiran käyttäytymisestä
Ei muita huomioita.

Luonnetesti

POMPPALOIKAN TROLLING STONE FI19032/18 u
5.7.2020 Hämeenlinna – Tarja Matsuoi & Lea Haanpää
Toimintakyky			2
Hyvä								30
Terävyys			
3
Kohtuullinen ilman jälj. jääv. hyökkäyshalua		
3
Puolustushalu		1
Pieni								1
Taisteluhalu			-2
Riittämätön							-20
Hermorakenne		+1a
Hieman rauhaton						35
Temperamentti		2
Kohtuullisen vilkas						30
Kovuus			1
Hieman pehmeä						8
Luoksepäästävyys		3
Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin			45
Laukauspelottomuus		
++
Laukauskokematon
													132
PUUPARRAN VÄINÖ FI24948/14 u
17.10.2020 Kuopio – Jorma Kerkkä & Leena Berg
Toimintakyky			+1b
Kohtuullisen pieni						15
Terävyys			
+1b
Koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä			
1
Puolustushalu		1
Pieni								1
Taisteluhalu			+2b
Kohtuullisen pieni						20
Hermorakenne		+1b
Hermostunein pyrkimyksin					35
Temperamentti		2
Kohtuullisen vilkas						30
Kovuus			1
Hieman pehmeä						8
Luoksepäästävyys		3
Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin			45
Laukauspelottomuus		
++
Laukauskokematon
													155
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Rek. nro.

Nimi					Startteja

0-tuloksia

muut tul.

HYL

FI53374/11
FI28620/17
FI31282/18
FI10769/11
FI10768/11
FI10770/11
FI32835/12
FI42520/15
FI42515/15
FI12004/16
FI12000/16
FI12005/16
FI51447/13
FI25520/15
FI43531/12
FI43533/12
FI22499/14
FI25919/10
FI47541/15
FI30821/11
FI10522/15
FI31011/15
FI33850/16
FI19033/18
FI33848/16
FI33854/16
FI19035/18
EJ25016/16
FI25017/16
FI25018/16
EJ25019/16
FI43264/11
FI43266/11
FI43267/11
FI24946/14
FI24949/14
FI24947/14
FI24950/14
FI22751/16
FI19281/14
FI11087/16
FI17059/10

DISA					3		0		0		3
ELOPELLON JOHAN POMPPAS
63		2		26		35
ELOPELLON LENTOSUUKKO		34		12		14		8
HIGH VOLTS IGLOO INUIT		12		6		2		4
HIGH VOLTS INSTANT DOGGEE
7		
0		
2		
5
HIGH VOLTS ISLA WUFFY		4		0		1		3
HIGH VOLTS JIPPI JIPPI YEAH		
19		
2		
3		
14
HIGH VOLTS LILY LOUD		13		1		3		9
HIGH VOLTS LOOPING LOUIS		3		0		0		3
HIGH VOLTS MAMA'S HAPPY GIRL 2		
0		
1		
1
HIGH VOLTS MISS MESSY		16		3		6		7
HIGH VOLTS MUCCELIS MACCELIS 28		
5		
6		
17
HÄRDELLIN BELLFLOWER		68		35		11		22
HÄRDELLIN KUKA MUU MUKA
12		
2		
5		
5
HÄSTÄNGENS ALDRIG GER JAG UPP 3		
0		
0		
3
HÄSTÄNGENS ALLT I EN ENDA TOVA 63		
8		
19		
36
KARVARALLIN HERTTUATAR		36		3		18		15
LA FAMILIA'S CHAKKA TOSCA TOSELA 32		
12		
11		
9
LANDEPAUKUN EKSOOTTINEN EMMIINA 15		1		7		7
LUMIKUONO ISLA BARANDA		11		3		1		7
LUMIKUONO VICTORIA		19		0		2		17
LUMIKUONO XANTEIRA ZAMARRA 11		1		1		9
POMPPALOIKAN KULTAKUUME
6		 0		 4		 2
POMPPALOIKAN LILLA TROLLBOLL 1		0		0		1
POMPPALOIKAN NAPAPIIRIN SANKARI 13		2		4		7
POMPPALOIKAN NOITARUMMUN LUMOUS 11		0		7		4
POMPPALOIKAN TRIPP TRAPP TROLL 37		
10		
11		
16
PUUPARRAN BEN			51		4		10		37
PUUPARRAN BENNY			28		5		3		20
PUUPARRAN BOB			20		3		6		11
PUUPARRAN BOBBY			36		13		7		16
PUUPARRAN SAARA			5		3		1		1
PUUPARRAN SALLI			38		11		3		24
PUUPARRAN SIIRI			6		2		0		4
PUUPARRAN VALTTERI		3		0		0		3
PUUPARRAN VIOLA			29		10		7		12
PUUPARRAN VOITTO			27		5		5		17
PUUPARRAN VUOKKO			46		12		7		27
ROCKRIVER'S BRUNO			12		0		3		9
SOULSHINE AIKA PAKKAUS		106		33		30		43
SOULSHINE ERI KIVA			6		0		1		5
SWIFTY'S DESIGN			2		0		2		0

Yhteensä
42 koiraa				957		209		250		498
Prosenttia starteista							21.80%
26.10%
52.00%

RALLYTOKOTULOKSET
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BUFFING TAKE A CHANCE ON ME FI42151/18 u
			
9.8.2020 Vantaa		ALOHYV			85 p		Anna Klingenberg
CHAPPERS BORN TO RUN FI14877/11 u			
18.8.2020 Jomala		AVO-				0 p		Päivi Nummi
CHAPPERS DYNAMIT HARRY FI47898/14 u
			
17.8.2020 Jomala		AVOHYV			70 p		Päivi Nummi
19.8.2020 Jomala		
AVOHYV
RTK2		
79 p		
Päivi Nummi
EXÅRESS HELP ME WITH THIS FEELING FI27610/17 n
			
4.1.2020 Kangasala		
ALOHYV
RTK1		
95 p		
Maria Riski
23.1.2020 Tampere		AVOHYV			83 p		Päivi Nummi
6.8.2020 Kangasala		AVOHYV			92 p		Maria Riski
10.10.2020 Lieto SM		
AVOHYV
RTK2		
81 p		
Iiris Harju
EXÅRESS LOVE AFTER LOVE FI43098/17 n
23.1.2020 Tampere		ALOHYV			100 p		Päivi Nummi
EXÅRESS PARTY ALARM FI31271/14 n
4.1.2020 Kangasala		

AVOHYV

RTK2		

99 p		

Maria Riski

EXÅRESS THE MORE THE MERRIER FI40388/18 u
11.10.2020 Tampere PM

ALO0						Pia Heikkinen

EXÅRESS TOO COOL FOR YOU FI15508/17 n
15.8.2020 Raahe		AVOHYV			90 p		Fiia-Maria Kivioja
21.8.2020 Kalajoki		AVO-				0 p		Tytti Lintenhofer
28.11.2020 Kuopio RM
AVOHYV
RTK2		
99 p		
Maria Riski
HIGH VOLTS LILY LOUD FI42520/15 n
			
21.11.2020 Lapua		
AVOHYV
RTK2		
86 p		
Fiia-Maria Kivioja
28.11.2020 Kuopio RM
VOI0						Maria Riski
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HIGH VOLTS LOOPING LOUIS FI42515/15 u
7.3.2020 Kemi		MESHYV			89 p		Heli Kelhälä
8.8.2020 Kemi PM		MES0						Jaana Karppinen
LUMIKUONO ANGELICA AMAYA FI16877/16 n
15.2.2020 Lahti		ALOHYV			96 p		Kirsi Petäjä
2.9.2020 Lahti			ALOHYV
RTK1		95 p		Taru Leskinen
LUMIKUONO VICTORIA FI10522/15 n
29.8.2020 Lieto		MES0						Iiris Harju
29.8.2020 Lieto		MES0						Jaana Karppinen
20.9.2020 Alajärvi		MES0						Minna Hillebrand
20.10.2020 Seinäjoki		MES-				0 p		Fiia-Maria Kivioja
28.11.2020 Kuopio RM
MES-				
0 p		
Maria Riski
LUMIKUONO XANTEIRA ZAMARRA FI31011/15 n
22.2.2020 Seinäjoki		VOI-				0 p		Fiia-Maria Kivioja
NALLE-HAUKUN CHEEK FI29837/14 u
15.11.2020 Ylöjärvi		ALOHYV			99 p		Pia Heikkinen
POMPPALOIKAN GOOD GOLLY MISS TROLLY FI19029/18 n
8.8.2020 Hyvinkää		ALO0						Iiris Harju
20.8.2020 Hyvinkää		ALO0						Hannele Pirttimaa
25.10.2020 Lieto		ALO0						Kirsi Petäjä
25.10.2020 Lieto		ALO0						Hannele Pirttimaa
25.10.2020 Lieto		ALOHYV			76 p		Maria Riski
14.11.2020 Janakkala		ALOHYV			84 p		Taru Leskinen
POMPPALOIKAN RILLUMAREI FI33851/16 u
1.2.2020 Hyvinkää		MES-				0 p		Iiris Harju
1.2.2020 Hyvinkää		MES0						Pia Heikkinen
9.2.2020 Janakkala		MES0						Jaana Karppinen
15.2.2020 Lahti		MES0						Kirsi Petäjä
8.8.2020 Hyvinkää		MES0						Iiris Harju
20.8.2020 Hyvinkää		MES0						Hannele Pirttimaa
31.8.2020 Lahti		MES0						Pia Heikkinen
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PUUPARRAN BEN EJ25016/16 u
7.11.2020 Salo			MES0						Jaana Karppinen
PUUPARRAN BENNY FI25017/16 u
18.1.2020 Ylöjärvi		MESHYV			84 p		Kirsi Petäjä
16.2.2020 Tampere		MESHYV			95 p		Raili Sonninen-Korhonen
22.2.2020 Ylöjärvi		MES0						Tiia Hämäläinen
7.3.2020 Ylöjärvi		MESHYV			98 p		Krista Karhu
7.3.2020 Ylöjärvi		MESHYV			88 p		Jaana Karppinen
PUUPARRAN BOBBY EJ25019/16 u
4.10.2020 Ylöjärvi		AVOHYV			77 p		Minna Hillebrand
PUUPARRAN SALLI FI43266/11 n
22.2.2020 Ylöjärvi		MESHYV			87 p		Tiia Hämäläinen
15.8.2020 Tampere		MESHYV			89 p		Riikka Timonen
10.10.2020 Lieto SM		MES-						Iiris Harju
11.10.2020 Tampere PM
MESHYV			
99 p		
Pia Heikkinen
8.11.2020 Tampere		MES0						Hannele Pirttimaa
PUUPARRAN VÄINÖ FI24948/14 u
28.11.2020 Kuopio RM

ALOHYV			

94 p		

Maria Riski

SCABBERS AFRODITA FI46176/14 n
15.8.2020 Raahe		VOIHYV			95 p		Fiia-Maria Kivioja
21.8.2020 Kalajoki		
VOIHYV
RTK3		
96 p		
Tytti Lintenhofer
5.9.2020 Sievi PM		
MESHYV			
91 p		
Minna Hillebrand
3.10.2020 Kokkola		MESHYV			86 p		Tytti Lintenhofer
17.10.2020 Oulu		
MESHYV
RTK4		
93 p		
Fiia-Maria Kivioja
24.10.2020 Kuusamo		MESHYV			86 p		Minna Hillebrand
24.10.2020 Kuusamo		MESHYV			92 p		Minna Hillebrand
14.11.2020 Oulu		MESHYV			94 p		Fiia-Maria Kivioja
28.11.2020 Kuopio RM
MESHYV			
78 p		
Maria Riski
SCABBERS PATRICK FI55637/18 u
13.9.2020 Tampere		ALOHYV			78 p		Kirsi Petäjä
19.9.2020 Lohja		ALOHYV			86 p		Iiris Harju
11.10.2020 Tampere PM
ALOHYV
RTK1		
77 p		
Pia Heikkinen
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SCABBERS PEGGIE FI55641/18 n
15.8.2020 Raahe		
ALOHYV
RTK1		
97 p		
Fiia-Maria Kivioja
21.8.2020 Kalajoki		AVOHYV			95 p		Tytti Lintenhofer
5.9.2020 Sievi PM		
AVOHYV			
81 p		
Minna Hillebrand
3.10.2020 Kokkola		
AVOHYV
RTK2		
88 p		
Tytti Lintenhofer
SOULSHINE ERI KIVA FI11087/16 n
22.11.2020 Mikkeli		ALOHYV			99 p		Taru Leskinen
28.11.2020 Kuopio RM
ALOHYV			
82 p		
Maria Riski
SWIFTY'S DESIGN FI17059/10 n
18.1.2020 Seinäjoki		
28.11.2020 Kuopio RM

AVOHYV
RTK2		
78 p		
Heli Kelhälä
VOI0						Maria Riski

TINY SCOUNDREL BEATRIX KIDDO FI55579/10 n
20.9.2020 Alajärvi		MES-				0 p		Minna Hillebrand
28.11.2020 Kuopio RM
MES-				
0 p		
Maria Riski
VAUTSIVAU MOSAIIKKIKULTA FI38360/17 n
8.2.2020 Vantaa		ALOHYV			96 p		Taru Leskinen
8.2.2020 Vantaa		ALOHYV			79 p		Anna Pekkala
7.3.2020 Porvoo		ALO-				0 p		Iiris Harju

TOTTELEVAISUUSKOETULOKSET

ELOPELLON LENTOSUUKKO FI31282/18 n
ohjaaja Ritva Johansson
16.7.2020 Pieksämäki			AVO1		267,5			Tommi Varis
6.9.2020 Lieksa			AVO2		241			Heli Kelhälä
17.10.2020 Pieksämäki		AVO2		231,5			Marjo Halmiala
7.11.2020Joensuu RM			AVO1		301,5			Anne Nokelainen
EXÅRESS HELP ME WITH THIS FEELING FI27610/17 n
ohjaaja Henna Mattila
24.2.2020 Kangasala			AVO3		210			Juha Kurtti
5.9.2020 Kangasala			AVO1		267			Juha Kurtti
HÄSTÄNGENS ALLT I EN ENDA TOVA FI43533/12 n
ohjaaja Marika Forslund
8.8.2020 Hamina			EVL0		120			Susanna Berghäll
29.8.2020 Kotka			EVL0		189			Harri Laisi
31.10.2020 Kotka			EVL0 		174,5			Kaarina Pirilä
LUMIKUONO ORO MANOLO FI20435/13 u
ohjaaja Paula Viskari
18.1.2020 Janakkala			AVO2		233			Salme Mujunen
29.2.2020 Hyvinkää			AVO2		230			Ilkka Sten
23.7.2020 Hämeenlinna		AVO2		228,5			Riitta Räsänen
26.7.2020 Hyvinkää			AVO2		254			Pernilla Tallberg
15.8.2020 Janakkala			AVO1		265,5			Mari Väänänen
23.8.2020 Hyvinkää			AVO1		269,5			Susanna Berghäll
30.8.2020 Vantaa			AVO3		220			Pernilla Tallberg
12.9.2020 Janakkala			AVO2		253,5			Kaarina Pirilä
17.10.2020 Janakkala			AVO1		273 TK1		Ilkka Sten
LUMIKUONO XANTEIRA ZAMARRA FI31011/15 n
ohjaaja Ann-Kristin Granroth
1.3.2020 Seinäjoki			ALO2		145			Piritta Pärssinen
1.8.2020 Pietarsaari			ALO2		141,5			Piritta Pärssinen
24.10.2020 Kokkola			ALO1		161			Allan Aula
POMPPALOIKAN NOITARUMMUN LUMOUS FI33854/16 n
ohjaaja Marika Forslund
29.8.2020 Kotka			AVO2		238			Harri Laisi
31.10.2020 Kotka			AVO3		216,5			Kaarina Pirilä
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PUUPARRAN VÄINÖ FI24948/14 u
ohjaaja Tiia Nypelö
2.8.2020 Mikkeli			EVL1		261,5			Anne Nokelainen
15.8.2020 Varkaus			EVL0		178,5			Anne Nokelainen
26.9.2020 Mikkeli			EVL0		165,5 		Harri Laisi
7.11.2020 Joensuu RM		EVL3		206,5			Anne Nokelainen
SWIFTY’S FUNNY FELLOW FI50165/13 u
ohjaaja Leena Ahonen
8.2.2020 Mikkeli			

AVO1		

283 TK2		

Anne Nokelainen

Koiratanssi – Freestyle
LUMIKUONO NORTADA FADA FI31529/12 n
9.2.2020 Akaa			ALO H		19,54			Katja Tamminen
9.2.2020 Akaa			ALO H		20,82			Katja Tamminen
TINY SCOUNDREL BEATRIX KIDDO FI55579/10 n
22.2.2020 Jyväskylä		

ALO EH

22,13			

Heli Nousiainen

TINY SCOUNDREL COURTENEY COX FI50203/12 n
27.6.2020 Lieto		

ALO EH

22,81			

Hanna Maines

VILIPERIN JOOSEPPI FEETINPOIKA FI48072/17 u
19.9.2020 Oulu		ALO H		20,53			Johanna Saariluoma
19.9.2020 Oulu		
ALO EH
21,39			
Johanna Saariluoma
21.11.2020 Jyväskylä		ALO H		20,8			Heli Nousiainen

Nosework
POMPPALOIKAN TRICK OR TROLL FI19034/18 n
21.11.2020 Jyväskylä		

LN		

3.

100 p.		

Miira Katja Helena Hellsten

YLLYTYSHULLU EHTOISA EMÄNTÄ FI25770/17 n
24.10.2020 Kirkkonummi

LN		

2.

100 p.		

Patrick Stewart

PAIMENNUSKOETULOKSET
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PUUPARRAN AGDA FI55779/18 n
25.8.2020 Somero, Eija Kansanaho-Palonen
Sosiaalisuusosuus: läpäisty
Lammas (paimennus) osio: ERI (erinomainen)
PUUPARRAN AGNES FI55780/18 n
26.8.2020 Somero, Anne Ojanen
Sosiaalisuusosuus: ei läpäisty
Lammas (paimennus) osio: P (puutteellinen)
Paimennuksen esikoe
LUMIKUONO HALDADA FI51919/18 n
27.9.2020 Kuopio

PAIM-E		

LUMIKUONO HALDADA. KUVA HENNARIIKKA TASKINEN.

Paimennustaipumustesti

EH (erittäin hyvä) 		

85 p		

Maija-Liisa Pasanen

0 Luopui (ohjaaja keskeytti)			
EH (erittäin hyvä) 		
85 p		
EH (erittäin hyvä) 		
82 p		

Maija-Liisa Pasanen
Sinikka Kumpusalmi
Maija-Liisa Pasanen

Paimennuskoe, luokka 1
BLIND DATE DES CHARMANTES CRAPULES FI36362/16 u
28.8.2020 Kuopio
29.8.2020 Kuopio
27.9.2020 Kuopio

PAIM1		
PAIM1		
PAIM1		

BLIND DATE DES CHARMANTES CRAPULES. KUVA HENNARIIKKA TASKINEN.

ROCKRIVER’S DONNA. KUVA PAULA LEHDISTÖ.

