
 

NÄYTTELYARVOSTELUT osa 3 
 
OULU RN 17.6.17 Markku Kipinä 
 
UROKSET 
AVOINLUOKKA 
TINOLI’S BE WITH YOU 
Hyvä koko ja rungon volyymi, hyvä rungon syvyys, riittävästi kulmautunut,  lanneosa jää hieman pitkäksi, 
ylälinja saisi olla vahvempi, erinomainen karva, hyväilmeinen, riittävän maskuliininen pää, hyvä kuono-osa 
& alaleuka, hyvät silmät & kallo, häntä ok, riittävä sivuliike. 
AVO ERI AVK 1 SA PU2 SERT 
 
ZIAM’S ICE AND FIRE DRAGON poissa 
 
VALIOLUOKKA 
TELLENMUSSUKAT KULTA-HUUMAA 
Ryhdikkäästi esiintyvä uros, jolla hyvä ylälinja ja häntä, maskuliininen pää, erinomainen kallo, hyvät silmät, 
hyvä alaleuka, erinomainen karva, hyvä raajaluusto & kulmaukset, riittävän pitkä rintakehä, erinomainen 
luonne, vaivaton askellus. 
VAL ERI VAK 1 SA PU1 ROP 
 
NARTUT 
AVOINLUOKKA 
ZIAM’S ICING QUEEN 
Hieman jalkavan vaikutelman antava narttu, jolla saisi olla tilavampi ja syvempi runko, hyvin kulmautunut 
takaa, hieman avoin edestä, hyvälaatuinen karva, hyvä kallo, riittävän täyteläinen kuono-osa & alaleuka, 
pienehkö pää, vaivaton sivuliike, löysyyttä edessä. 
AVO ERI AVK 1 
 
KOTKA KV 17.-18.6.17 Saija Juutilainen 
 
NARTUT 
PENTULUOKKA 
TA MARIA BONFIRE HEART 
7 kuukautta. Kauniisti kehittynyt narttu, jolla jo tässä iässä hienosti laskeutunut rintakehä. Hyvä etuosa ja 
luusto. Ylälinja luonnollisesti jäntevöityy. Vahva takaosa. Hieno pään malli. Kaunis, avoin ilme. Leveä 
alaleuka. Hyvä kuonon pituus ja avoimet sieraimet. Lupaava karva, hyvässä kunnossa. Hyvä takapotku. 
Sujuva sivuaskel. Riittävästi hännänkaarta. Mukava luonne. 
PEN 1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
JUNIORILUOKKA 
JO-KIN’S ALL I EVER WANTED 
1 v. Oikealinjainen ja –ryhtinen juniori. Tähän ikään erinom. etuosan rakenne ja luusto. Riittävästi rungon 
syvyyttä. Hyvä hännän kaari. Vahvat kintereet. Komea uroksen pää, täyteläinen kallo-osa. Hyvä otsapenger 
ja avoin ilme. Vahvat leuat ja purenta. Avoimet sieraimet. Kaunis karvapeite. Hyvä takapotku. Hieman 
varvasahdas edestä. Hyvä sivuliike. Riittävän vakaa ylälinja, varsin mallikas juniori. Riittävä hännänkaari 
liikkeessä. 
JUN ERI JUK 1 SA PU3 SERT 
 



NUORTENLUOKKA 
TA MARIA FANTASY FULFILLED 
15 kk. Hyvin tyypillinen nuori uros, jolla erinomainen rodun luonne ja tempperamentti. Hyvä raajaluusto ja 
suuret käpälät. Eturinta saa vielä kehittyä ja runko vielä laskeutua. Vahva lanne ja takaosa. Täyteläinen 
kallo-osa ja hyvin kauniit silmät. Hyvä kuonon vahvuus, pituus ja purenta. Erinomainen niskankaari. 
Säilyttää hännän kaaren myös liikkeessä. Hyvä takapotku. Kaunis sujuva sivuaskel. Paljon luonnetta. Riittävä 
ylälinjan jäntevyys. 
NUO ERI NUK 1 SA PU4 VASERT 
 
VALIOLUOKKA 
CAMELLE CACAO BO BEANY 
3 vuotta. Oikealinjainen uros, jolla erinomainen luusto ja käpälät. Riittävästi runkoa, vahva lanne. Hyvä 
hännänkaari, säilyy myös liikkeessä. Leveät reidet. Erinomainen  pää. Kauniisti pyöristynyt kallo-osa. Hyvä 
otsapenger, kuonon pituus ja vahvuus. Tyypillinen ilme. Hyvä niskankaari. Liikkuu hyvällä luonteella. Hyvä 
sivukuva ja ylälinja. 
VAL ERI VAK 4 SA  
 
CAMELLE HOPE AND GLORY 
5 vuotias. Hyvärunkoinen ja –luustoinen uros. Hyvät käpälät. Erinomainen tilava rintakehä jossa pituutta ja 
syvyyttä. Vahva lanne. Kaunis uroksen pää. Oikea ilme ja otsapenger. Hyvä kuononpituus ja purenta. Kaunis 
niska. Hieno hännänkaari. Erinomainen karvanlaatu ja kunnostus. Liikkuu hyvällä luonteella ja 
yhdensuuntaisesti. Riittävästi takapotkua. Ylälinja säilyy mallikkaasti. 
VAL ERI 
 
JO-KIN’S WAG THAT DUCKTAIL 
4 v. Hyväluustoinen uros. Erinomainen etuosa ja rungon syvyys. Vahva lanne ja takaosa. Kaunis 
hännänkaari. Erinomainen kaulankiinnitys. Hieno täysi kallonosa. Kauniit silmät. Erinomainen vahva kuono 
ja purenta. Hyvä otsapenger. Karvapeite hyvänlaatuinen ja hyvinhoidettu. Sopivasti voimaa takaosassa. 
Liikkuu hyvällä ulottuvuudella, luonnollinen ryhti ja ylälinja. Tyypillinen luonne. 
VAL ERI VAK 3 SA 
 
TA MARIA NOTHING BUT THE BEAT 
4 v. Varsin tasapainoinen oikealinjainen uros, jolla sopivasti eturintaa ja luustoa. Hyvät käpälät. 
Erinomainen rintakehän pituus, riittävä syvyys. Kaunis häntä. Leveät reidet, vahvat kintereet. Mallikas 
uroksen pää. Sopiva otsapenger. Tyypillinen ilme. Hyvä kuonon pituus, vahvuus ja purenta. Hyvät avoimet 
sieraimet. Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hyvällä takapotkulla ja yhdensuuntaisesti. Hyvä sivukuva. 
Riittävän vakaa ylälinja. Hyvä hännänasento. 
VAL ERI VAK 2 SA PU2 VARACA 
 
TA MARIA YOU NAME IT 
4 v. Oikealinjainen, hyvärunkoinen uros. Hyvä raajaluusto ja käpälät, vahvat kintereet ja lanne-osa. 
Erinomainen rungon tilavuus. Oikea-ilmeinen uroksen pää, hieno täyteläinen kallo-osa. Hyvä purenta, 
kuono ja sieraimet. Vahva niska, hieno hännän kaari. Hyvä karvapeite, sopivat liikkeet, hyvä sivuaskel, 
säilyttää ylälinjan mallikkaasti. 
VAL ERI VAK 1 SA PU1 CACIB ROP 
 
VETERAANILUOKKA 
JO-KIN’S KISSER KING 
9 vuotta. Mukavan kokoinen, malliltaan oikea. Edelleen kaunislinjainen veteraani. Hieno etu-osa. Sopiva 
rinnan syvyys. Hyvä luusto, käpälät ja kulmaukset. Kaunisilmeinen uroksen pää. Vahva purenta, hyvä kuono. 
Erinomainen otsapenger. Kaunis niskan ja hännän kaari. Hyvin hoidettu karvapeite. Liikkuu sujuvasti ja 
yhdensuuntaisesti. Säilyttää ylälinjan ja hännänkaaren. Hieno tempperamentti. 



VET ERI VEK 1 SA VSP-VETERAANI 
 
NARTUT 
JUNIORILUOKKA 
CAMELLE JEAN GENIE 
1 v. Lupaava-runkoinen, hyväluustoinen juniori. Miellyttävä kokonaisuus ja tempperamentti. Hyvä 
raajaluusto ja käpälät. Hieno häntä. Narttumainen pää. Kaunis, avoin ilme. Hyvä kuononpituus, leveä 
purenta. Kaunis niskan kaari. Lupaava oikealaatuinen karva. Liikkuu hienolla ryhdillä. Kaunis sivukuva. Hieno 
ylälinja ja askelpituus. 
JUN ERI JUK 1 SA PN4 SERT ROP-JUNIORI 
 
TA MARIA SAPPHIRE 
1 v. Hyvin narttumainen kokonaisuus. Hyvä runko ja luusto. Erinomaisen lihaksikas. Etuosa saa vielä 
kehittyä. Erinomainen kallo-osa. Hyvä ilme ja otsapenger. Hyvä purenta ja alaleuka. Vahva niska. Lupaava 
rintakehän malli ja syvyys. Oikea karvanlaatu. Liikkuu vielä pentumaisen löysästi. Erinomainen askelpituus 
sivulta. Ylälinja saa vahvistua. Tarvitsee aikaa kehittyäkseen ja liikkeisiin vakautta. 
JUN EH JUK 2 
 
NUORTENLUOKKA 
DOLHA’S STEP BACK IN TIME 
21 kk. Mukavan kokoinen, hyvin tyypillinen nuori narttu. Oikeat linjat. Lupaava rungon syvyys. Hyvä luusto, 
käpälät ja eturinta. Vahva lanne. Erinomainen kallo-osa ja otsapenger. Kauniit tummat silmät. Hyvä purenta 
ja kuono. Avoimet sieraimet. Erinomainen karvanlaatu jo tässä iässä. Hyvin kunnostettu. Liikkuu tyypillisellä 
luonteella, vielä hieman löysästi edestä. Hyvä takapotku. Säilyttää ylälinjan ja hännän asennon. Malliltaan 
mukava. 
NUO ERI NUK 1 SA VASERT 
 
ZYSS CLOVERLEAF JIVE 
22 kk. Nartumainen kokonaisuus. Sopivasti raajaluustoa ja eturintaa mutta on vielä kauttaaltaan kapea. 
Hyvä vahva takaosa. Hyvin kaunis hännänkaari. Erinomainen täyteläinen kallo-osa. Kauniit silmät. Hyvä 
leveä alaleuka, voimakas otsapenger. Riittävä kuononpituus, hyvät sieraimet. Erinomainen karvanlaatu. 
Liikkuu hyvällä takapotkulla, vielä löysin kyynärpäin. Ylälinja sivuliikkeessä saa asettua ja taakse tarvitaan 
lisävoimaa. Hyvä luonne. 
NUO EH NUK 2 
 
AVOINLUOKKA 
ARTELINO MIDSUMMER MADNESS 
2 v. Oikealinjainen, hyväluustoinen nuori narttu. Erinomainen etuosa. Tähän ikään tosi hieno rintakehä. 
Vahva takaosa. Varsin hyvä hännänkaari. Hyvä täysi kallo-osa ja kauniit suuret silmät. Vahva kuono ja 
purenta. Hyvä kuononpituus. Kaunis karva. Liikkuu hieman leveästi edestä. Hyvä sivukuva. Säilyttää 
ylälinjansa ylimääräisestä massasta huolimatta. 
AVO ERI AVK 1 SA  
 
VIOLA-HIRTA’S COMPELLING INZE DEE 
4 vuotta. Vielä kovin kapea kokonaisuus. Hyvä eturinta. Sopivasti luustoa ja kulmauksia. Lihaksikas takaosa. 
Kaunis nartun pää ja ilme. Hyvä kuono ja purenta. Hyvä täyteläinen kallo-osa, kaunis niskan ja erityisesti 
hännän kaari. Hyvä karvanlaatu ja kunto. Sujuva liike. Runkoa saisi tässä iässä olla enemmän mutta 
kuitenkin kauniit rotupiirteet jotka shih tzulle kuuluvat. 
AVO EH AVK 2 
 
VALIOLUOKKA 
CAMELLE CINNAMON TOUCH 



4 v. Oikealinjainen narttu. Erinomainen rungonmalli. Hieno etuosa, raajaluusto ja käpälät. Kintereet voisivat 
olla vahvemmat. Kaunis nartun pää ja ilme. Hyvä kallo-osa ja otsapenger. Hieno purenta , hyvä  kuono. 
Kaunis niskan ja hännänkaari. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu hyvällä ulottuvuudella, riittävästi takapotkua. 
Mukava luonne.  
VAL ERI VAK 3 SA 
 
JO-KIN’S SECOND SEDUCTION 
5 v. Hyvärunkoinen, erinomainen jäntevä narttu. Hieno etuosa, vahva lanne, kaunis tyypillinen hännänkaari. 
Vahvat kintereet. Hieno pää ja oikea arrogantti ilme. Hyvä kuononpituus, leveä purenta. Erinomainen 
karvanlaatu ja kunto. Hyvä voimakas takapotku. Hieman löysyyttä kyynärpäissä. Kaunis sujuva sivuaskel. 
Hyvin kaunis niskan ja hännän kaari. 
VAL ERI VAK 1 SA PN1 CACIB VSP 
 
TA MARIA AURELIA 
4 v. Tilavarunkonen, hyväluustoinen narttu. Hyvä etuosa. Erinomainen vahva takaosa ja kintereet. Hyvä 
kallon leveys ja otsapenger sekä ilme. Vahva kuono-osa. Riittävän täyteläinen silmien alta. Erinomainen 
karvanlaatu. Liikkuu hienolla luonteella, ylälinja voisi olla jäntevämpi mutta sujuva sivuaskel. 
VAL ERI VAK 2 SA PN3 VARACA 
 
VETERAANILUOKKA 
TA MARIA STRACCIATELLA 
9 v. Hyvin narttumainen. Hyvärunkoinen, mukavan jäntevä. Hyväluustoinen veteraani jolla erinomainen 
etuosa. Vahvat kintereet ja käpälät. Kaunis nartun pää ja ilme. Hyvä kuononpituus, vahvuus ja purenta. 
Erinomainen karvanlaatu. Liikkuu hyvällä tempperamentilla. Korkea hännänkaari. Kaunis ylälinja, hieno 
luonne. 
VET ERI VEK 1 SA PN2 ROP-VETERAANI 
 
KASVATTAJALUOKKA 
KENNEL JO-KIN’S 
Laadukas kasvattajaryhmä. Oikeatyyppiset koirat, kaikki eri yhdistelmästä. Hienot koot. Kauniit niskan ja 
hännänkaaret. Erinomaiset karvanlaadut. Hyvin kauniit sivukuvat säilyvät myös liikkeessä. Onnittelut 
laatutyöstä. 
KASV 1 KP ROP-KASV 
 
KENNEL TA MARIA 
Ryhmä kaunisryhtisiä hyvärunkoisia koiria. Kolmesta eri yhdistelmästä. Ilmeikkäät päät. Hyvin kauniit 
hännänkaaret. Upeat karvapeitteet,  laadultaan ja kunnoltaan. Sujuvat liikkeet. Onnittelut kasvattajalle 
laatutyöstä. 
KASV 2 KP 
 
KENNEL CAMELLE 
Ryhmä kaunistyyppisiä shih tzuja. Koirat kolmesta yhdistelmästä. Hyvin kauniit päät ja ilmeet. 
Korkeakantoiset hännät. Hyvät karvanlaadut, mallikkaasti hoidetut. Onnittelut kasvattajalle laatutyöstä. 
KASV 3 KP 
 
PÖYTYÄ  17.-18.6.17 Leni Finne 
 
NARTUT 
PENTULUOKKA 
TA MARIA BONFIRE HEART 



Erinom. mittasuhteet, sopiva luusto, oikealinj. pää, hyvät leveät leuat, silmät voisivat olla viel. suuremmat ja 
silmänympäryspigmentti tummempi, hyvät korvat & kaula & ylälinja, niukka eturinta, hyvät etukulm., 
oikeanmallinen rintakehä, ok takakulm., oikea karvanlaatu, erinom. askelpituus, hieman leveä edestä. 
PEN 1 KP ROP-PENTU 
 
UROKSET 
JUNIORILUOKKA 
TA MARIA FANTASY FULFILLED 
Oikeat mittasuht., erinom. luusto, aavistuksen kapea alaleuka, oikea pään muoto, silmät saisivat olla 
selvästi suuremmat & silmänymp.pigmentti tummempi, hyvät korvat, hyvä kaula & ylälinja, niukka eturinta, 
hyvät etukulm., riittävä rintakehä, niukka polvikulma, oik. kiinn. häntä, vielä osittain pentukarvaa, erinom. 
liikkuja. 
JUN EH JUK 1 
 
VALIOLUOKKA 
TA MARIA NOTHING BUT THE BEAT 
Hieman pitkärunkoinen, eriom. luusto, aavist. kapea alaleuka, oikeanmuot. uroksen pää, riittävän suuret 
silmät, hyvät korvat & kaula & eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, oik. mallinen rintakehä, melko pitkä 
lanneosa, polvikulma saisi olla selvempi, hyvä karva, oik. kiinn. häntä, oikea askelpituus & hännän asento, 
vispaa hieman edestä. 
VAL ERI VAK 2 
 
TA MARIA YOU NAME IT 
Erinom. mittasuht., sopiva luusto, hyvä purenta, riitt. leveät leuat, aavistuksen leveät leuat, silmät saisivat 
olla isommat, hyvät korvat & kaula & ylälinja, sopiva eturinta, melko lyhyt olkavarsi, erinom. rintakehä, 
riittävät takakulmaukset, oikea karvanlaatu, oikea askelpituus, hyvä karvanlaatu. 
VAL ERI VAK 1 SA PU1 ROP 
 
NARTUT 
JUNIORILUOKKA 
TA MARIA BEAU SANCY poissa 
 
AVOINLUOKKA 
ARTELINO LITTLE GEM 
Ok mittasuhteet, riittävä luusto, aavist. kapea alaleuka, erinom. tummat silmät, joissa oikea koko, hyvät 
korvat & kaula, sopiva eturinta, hieman lyhyt olkavarsi, turhan kevyt rintakehä jota melko ohut karvapeite 
korostaa, hyvä häntä, riittävät takakulmaukset, melko pehmeä karvapeite, oikea askelpituus, valitettavasti 
ei nosta häntäänsä liikkeessä. 
AVO EH AVK 2 
 
ARTELINO MIDSUMMER MADNESS 
Ok mittasuht., erinom. luusto, aavist. kapea alaleuka, tummat silmät jotka voisivat olla suuremmat, hyvät 
korvat & kaula & eturinta, melko pystyt lavat, oik. mallinen rintakehä, olisi edukseen tiiviimmässä kunnossa, 
polvikulma voisi olla parempi, erinomainen karvapeite, hyvä häntä, liikkuu hieman epäpuhtaasti edestä, 
oikea askelpituus. 
AVO ERI AVK 1 SA SERT FI MVA VSP 
 
VALIOLUOKKA 
TA MARIA AURELIA 
Riittävät mittasuht., erinom. luusto, oikealinj. nartun pää, kauniit silmät, oik. kiinn. korvat, hyvä kaula, 
riittävä eturinta, oikein kulm. eturaajat, erinom. eturinta, melko pitkä lanneosa, riitt. takakulm., hyvä häntä, 
erinom. karvanlaatu, varsin runsas karvapeite, oikea askelpituus. 



VAL ERI VAK 1 SA PN3 
 
VETERAANILUOKKA 
TA MARIA STRACCIATELLA 
Ok mittasuhteet, sopiva luusto, ikä alkaa näkyä suussa, oik.muot. pää, alaleuka saisi olla voim., tummat 
silmät, jotka voisivat olla suuremmat, hyvät korvat & kaula & eturinta & etukulmaukset & ylälinja, erinom. 
rintakehä, riittävät takakulm., erinom. karvanlaatu, oikea askelpituus & häntä. 
VET ERI VEK 1 SA PN2 ROP-VETERAANI 
 
KASVATTAJALUOKKA 
KENNEL TA MARIA 
Kolme yhdistelmää, mittasuht. eroavaisuuksia, kaikilla oikealinj. päät, osalla silmät voisivat olla isommat, 
hyvät rungot & raajat & karvapeite. 
KASV 1 KP ROP-KASV 
 
TUUSULA 2.7.17 Ernie Paterson, GB 
 
NARTUT 
PENTULUOKKA 
TA MARIA BONFIRE HEART poissa 
 
UROKSET 
JUNIORILUOKKA 
JO-KIN’S ALL I EVER WANTED 
Excellent head and eye. Very good pigmentation. Lovely shoulders and front. Good body proportions. 
Strong hindquarters. Excellent mover. 
JUN ERI JUK 1 SA PU2 SERT ROP-JUNIORI 
 
NUORTENLUOKKA 
TA MARIA FANTASY FULFILLED poissa 
 
AVOINLUOKKA 
JO-KIN’S VODKA ASTON MARTINI 
Good head and eye. Strong neck. Good bone. Well made body. Nice texture to coat. Moved well behind but 
needs more reach in front. 
AVO ERI AVK 1 
 
VALIOLUOKKA 
CAMELLE HOPE AND GLORY 
Strong well made dog. Nice head. Would like little more neck. Body is well balanced. Excellent tailset. Good 
hindquarters. Nice coat texture. Moved ok both ways. 
VAL ERI VAK 2 SA PU3 
 
FLY FLY HANKY PANKY 
Very smart male. Lovely head and expression. Excellent front and neck. Very good balance to body with ?. 
Good topline. Very good mover. 
VAL ERI VAK 1 SA PU1 ROP 
 
TA MARIA AMARANTH poissa 
TA MARIA NOTHING BUT THE BEAT poissa 
TA MARIA YOU NAME IT poissa 
 



VETERAANILUOKKA 
JO-KIN’S KISS ME CLOSE 
Nice head and expression. Shoulders could be better but has good balance to body. Good hindquarters. 
Topline could be better. Actually very good mover. 
VET ERI VEK 2 SA 
 
JO-KIN’S KISSER KING 
Good balanced body. Nice dark eye. Clean neck. Shoulders could be better. Very good coat texture and 
hindquarters. Moved soundly. 
VET ERI VEK 1 SA PU4 ROP-VETERAANI 
 
NARTUT 
JUNIORILUOKKA 
TA MARIA BEAU SANCY poissa 
 
TA MARIA SAPPHIRE 
Good size. Would like bigger nostrils and bigger eyes. Little wide in front and poor topline. Needs much 
more ring confidence. Drops her tail in the move. Difficult to ?. 
JUN EH JUK 1 
 
NUORTENLUOKKA 
DOLHA’S A STEP BACK IN TIME 
Good head and eye. Little wide in front. Nice feet. Strong body. She doesn’t stretch herself out because of 
the hindquarters which make her loose the topline also. 
NUO EH NUK 1 
 
ZYSS CLOVERLEAF JIVE 
Very fine right through. She is too low of the ground. Would like more head. Quite good topline. Needs to 
be more positive in the move. 
NUO EH NUK 2 
 
AVOINLUOKKA 
JO-KIN’S I BELIEVE IN FAIRIES 
Very light and narrow right through. Good pigment. Nice ear set. Mouth could be better. Good topline. Ok 
movement behind. Could be more positive in front. Just would like to see more of her. 
NUO EH NUK 3 
 
JO-KIN’S WILD HONEY PIE 
Nice head and expression. Dark eyes. Good neck and shoulders. Strong well made body. Has good 
substance. Nice hindquarters. Very sound, positive action. 
AVO ERI AVK 1 SA PN1 VSP 
 
KIM-ONO’S ZINNIE STARDUST 
Feminine head but would like bigger nostrils. Dark eyes, good bone. Front is a little wide and topline could 
be firmer. Nice hindquarters, moved ok. 
AVO EH AVK 2 
 
VALIOLUOKKA 
TA MARIA AURELIA poissa 
 
VETERAANILUOKKA 
TA MARIA STRACCIATELLA poissa 



KASVATTAJALUOKKA 
KENNEL JO-KIN’S 
Very evenly matered. Lovely heads and eyes. Good tail sets and coat textures. Very good movers. 
KASV 1 KP ROP-KASV 
 
KENNEL TA MARIA poissa 
 
RIIHIMÄKI 1.7.17 Johan Juslin 
 
UROKSET 
JUNIORILUOKKA 
JO-KIN’S ALL I EVER WANTED 
Upea uros, joka on ylpeä itsestään. Hyvin kehittynyt pää. Erinomaiset eturaajat, upea takaosa takaa 
katsottuna. Erinomainen karvan laatu. Liikkuu hyvin. 
JUN ERI JUK 1 SA PU3 SERT 
 
VALIOLUOKKA 
JO-KIN’S WAG THAT DUCKTAIL 
Upea uros, vahva uroksen pää olematta raskas. Hyvä leveä alaleuka. Kauniit silmät. Vahva selkä, hyvä 
hännän kiinnitys. Melko hyvä turkin laatu. Hyvät sivuliikkeet. 
VAL ERI VAK 1 SA PU2 CACIB 
 
THAISU MADE FOR CAMELLE 
Hyvä pään sivukuva, erinomainen raajaluusto, hyvä rungon tilavuus. Vahva lanneosa. Hyvä hännän 
kiinnitys. Turkin laatu melko hyvä. Liian kierteiset eturaajat. Liian ilmava kokonaisuus. Etuosan rakenne 
vaikuttaa etuliikkeeseen. 
VAL EH VAK 2 
 
VETERAANILUOKKA 
JO-KIN’S KISS ME CLOSE 
Kaunislinjainen, hyvät pään mittasuhteet, erinomainen luusto. Hyvä takapotku. Liikkuu todella kauniisti ja 
ylväästi löysässä hihnassa. 
VET ERI VEK 2 SA PU4 
 
JO-KIN’S KISSER KING 
Loistavassa kunnossa oleva veteraani, jolla upea pää. Hyvä eturinta, vahva selkä. Uljas esiintyjä, kun 
annetaan löysää hihnaa. Hyvä turkin laatu. 
VET ERI VEK 1 SA PU1 VSP ROP-VETERAANI 
 
NARTUT 
VALIOLUOKKA 
JO-KIN’S SECOND SEDUCTION 
Ryhdikäs, upea narttu, joka liikkuu hienosti ja ylväästi. Vahva sukupuolileima. Erinomainen karvan laatu. 
Upea kokonaisuus! 
VAL ERI VAK 1 SA PN1 CACIB ROP 
 
ZYSS RAINBOW POT OF GOLD 
Tukevassa kunnossa oleva narttu, joka on löysässä kunnossa ja sivusta katsottuna ilmava. Hyvät pään 
mittasuhteet. Kaunis kaula. Hyvä luuston vahvuus. Saisi liikkua tehokkaammin takaa. Erinomaiset käpälät. 
VAL EH VAK 2 
 
 



KASVATTAJALUOKKA 
KENNEL JO-KIN’S 
Erittäin tasainen ryhmä, mikä kertoo, että kasvattaja on todella syventynyt ja ymmärtänyt rotumääritelmän 
tarkoituksen. 
KASV 1 KP ROP-KASV 
 
MIKKELI 8.7.17 Jari Partanen 
 
UROKSET 
AVOINLUOKKA 
IL PERICOLOS KING JOHN 
Hyvin viehättävä kokonaisuus, ei vielä täydessä turkissa. Hyvä koko, ihana pää, kauniit suuret silmät. 
Napakka kuono. Erinomainen leuan kaari. Riittävän suorat eturaajat. Ihana täyteläinen runko. Upea leveä 
eturinta. Hieman lyhyt lantio. Upea korkea häntä. Upea karvanlaatu, pituutta saisi olla enemmän. Liikkuu 
oikealla asenteella & hienolla takapotkulla. 
AVO ERI AVK 1 SA PU2 SERT FI MVA 
 
VALIOLUOKKA 
CAMELLE CACAO BO BEANY 
Upea valiouros. Hyvin kaunis rotutyyppi. Ihana vahva pyöreä pää. Varsin hyvä ilme. Hyvä kuono-osa. 
Toivoisin paremman alaleuan kaaren. Ihana täyteläinen runko. Rintalasta voisi olla vähän pidempi. 
Erinomainen leveä eturinta. Upea ylälinja. Ihana hännänkaari. Lihaksikas taka-osa. Upea karvapeite, 
hienossa näyttelykunnossa. Liikkuu oikealla askelmitalla & askelpituudella. 
VAL ERI VAK 1 SA PU1 ROP 
 
NARTUT 
AVOINLUOKKA 
KIM-ONO’S ZINNIE STARDUST 
Solid musta. Hyvä koko, oikea pyöreä pää, hieno ilme. Avoimet sieraimet. Pää voisi olla kokonaisuudessaan 
suurempi. Erinomainen tiivis runko. Hyväksyttävän suorat raajat. Rintalasta saisi olla pidempi. Ihana pyöreä 
runko. Hyvä vahva lanne. Toivoisin paremman hännän kaaren, hyvä hännänkiinnitys. Hyvä lihaksikas 
takaosa. Kaunissa näyttelykunnossa. Voisi liikkua tehokkaammalla potkulla. Hyvin viehättävä käytös. 
AVO EH AVK 1 
 
VIOLA-HIRTA’S COMPELLING INZE DEE 
Solid musta. Hyvä nartun pää, oikea ilme. Avoimet sieraimet. Toivoisin vahvemman alaleuan & sen kaaren. 
Hyvä kaula. Eturinta saisi olla selvempi & rintalasta pidempi. Toivoisin täyteläisemmän rungon. Hyvä lantio, 
oikea hännän kaari. Runko saa täyttyä. Ylälinja voisi olla suorempi. Hieman pehmeä turkki. Hyvin viehättävä 
käytös. Liikkuu hyvällä takapotkulla. 
AVO EH AVK 2 
 
YLIVIESKA KV 8.7.17 Marianne Holmli, Norway 
 
UROKSET 
JUNIORILUOKKA 
JO-KIN’S ALL I EVER WANTED 
Excellent type and size. Fantastic head. Excellent pigmentation. Excellent neck and topline. Super tail. 
Excellent body but chest bone could be a little bit longer. Excellent bone. Fantastic coat. Super 
temperament and movement. Super forechest. 
JUN ERI JUK 1 SA PU2 SERT 
 
 



NUORTENLUOKKA 
WYNELE WOT A DREAM LORD DIVA 
Nice type and size. Enough masculine. Nice pigmentation. Excellent topline. Excellent tail. Excellent body, 
but could be shorter in loin. Excellent movement from the side but could be more stable in front. Excellent 
coat, temperament. 
NUO ERI NUK 1 
 
AVOINLUOKKA 
BABBES CHOHAN CHARLIE 
Excellent type and size. Could be a little bit stronger in head. Excellent pigmentation. Excellent topline. 
Super body. Nice movement from the side but a bit wide in front. Could have a bit more knee angulations. 
Excellent coat and coat condition. Super temperament. 
AVO ERI AVK 2 
 
JO-KIN’S VODKA ASTON MARTINI 
Excellent type and size. Masculin head with excellent pigmentation. Super body with a long chest bone. 
Super topline. Tail could be a little bit longer. Excellent mover from the side. Front legs could be straighter. 
Super coat and coat condition. Super temperament. 
AVO ERI AVK 1 SA PU3 VASERT CACIB 
 
VETERAANILUOKKA 
JO-KIN’S KISSER KING 
10 years old in a fantastic condition. Fantastic head and expression. Super-super topline. Excellent body. 
Fantastic mover from the side, with a true shih tzu temperament. Excellent coat. Well done to the owner! 
VET ERI VEK 1 SA PU1 ROP ROP-VETERAANI 
 
NARTUT 
VALIOLUOKKA 
JO-KIN’S SECOND SEDUCTION 
Super feminine, excellent type and size. Excellent topline, excellent body. Ok front, excellent behind. Super 
mover. Excellent coat and coat condition. 
VAL ERI VAK 1 SA PN1 CACIB VSP 
 
KASVATTAJALUOKKA 
KENNEL JO-KIN’S 
Four combinations. Excellent types and sizes. Excellent heads in all of them. Fantastic temperaments. 
Excellent bodies. Excellent movers. Breeder has done super job with the breed. Congratulations! 
KASV 1 KP ROP-KASV 
 
RAASEPORI 9.7.17 Roberto Schill, Romania 
 
UROKSET 
JUNIORILUOKKA 
JO-KIN’S ALL I EVER WANTED 
Very good expression, correct head, good size, dark eyes, well set ears, excellent neck, enough strong back 
for his age, very slightly overbuilt topline, deep chest, correct legs, well set tail, carried in balance with the 
head, typical movement, excellent coat & temperament. 
JUN ERI JUK 2 SA PU2 SERT 
 
AVOINLUOKKA 
JO-KIN’S VODKA ASTON MARTINI 



Correct skull, stop little bit too deep, well set ears, eyes should be very little bit more oval, correct neck, 
slightly roaches back, chest should be deeper, free elbows, correct rear legs, well set tail carried in balance 
with the head, in movement shows the real padge, very good coat & temperament. 
AVO ERI AVK 1  
 
VETERAANILUOKKA 
JO-KIN’S KISSER KING 
Correct head, good sized dark eyes, well set ears, correct neck, excellent back & chest, correct legs, well set 
& carried tail, typical movement, very good coat & temperament. 
VET ERI VEK 1 SA PU1 ROP ROP-VETERAANI 
 
NARTUT 
NUORTENLUOKKA 
DOLHA’S A STEP BACK IN TIME 
Fine head, good sized dark eyes, well set ears, correct neck, soft back, slightly sloaning croap, good 
underline, turned out front feet, correct rear legs, well set tail, free movement, good coat, may have more 
temperament. 
NUO EH NUK 1 
 
VALIOLUOKKA 
JO-KIN’S SECOND SEDUCTION 
Correct head, good sized dark eyes, well set ears, correct neck, slightly overbuilt topline, good underline, 
free elbows, correct rear legs, well set tail, free movement, very good coat & temperament, may have little 
more substance. 
VAL ERI VAK 1 SA PN1 VSP 
 
KASVATTAJALUOKKA 
KENNEL JO-KIN’S 
Very good expression, correct heads, very good balance between head & tail, excellent movers, some 
differences in body structure. 
KASV 1 KP ROP-KASV 
 
OULU KV 15.7.17 Eeva Resko 
 
UROKSET 
JUNIORILUOKKA 
CAMELLE JACK OF HEARTS 
Eritt. hyväntyyppinen nuori uros, hyvä pää, kuono voisi olla hieman leveämpi. Leveä alaleuka. Hyvät silmät. 
Kaunis kaula. Erinom. eturinta. Vahva hyvä luusto. Suorat eturaajat. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä häntä ja 
hännän kiinnitys. hyvä takaosa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvin hoidettu turkki, oikeanlaatuinen tulossa. 
JUN ERI JUK 2  
 
JO-KIN’S ALL I EVER WANTED 
Eritt. hyvä tyyp.nuori uros, komea pää, kauniit suuret tummat silmät. Erinom. ylälinja. Hyvä etu- ja takaosa, 
hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Hyvän laatuinen karva tulossa. 
JUN ERI JUK 1 SA PU3 VASERT 
 
VALIOLUOKKA 
CAMELLE CACAO BO BEANY 
Eritt. hyvätyyppinen vankka uros. Erinom. pää, hyvä leveä leuka. Kauniit silmät. Kaunis niskalinja, vankka 
luusto ja hyvä etulinja. Hieman ranskalainen edestä. Hieman takakorkea. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. 
Voisi olla paremmin kulm. takaa, liikkuu hyvin. 



VAL ERI VAK 3 
 
LAC-ME’S GET THE PARTY STARTED 
Eritt. hyvätyyppinen vankka uros. Komea hyvä pää joskin kuono voisi olla leveämpi. Kauniit tummat, 
pyöreät silmät. Hyvä ylälinja, hyvä luusto ja etuosa. hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Voisi olla paremmin 
kulm. takaa. Hyvä runko. Liikkuu hyvin. Riittävän hyvä karvanlaatu. 
VAL ERI VAK 1 SA PU1 SERT FI MVA CACIB ROP 
 
LAC-ME’S RUSSIAN ROULETTE 
Eritt. hyväntyyppinen, hieman kevyempi uros. Hyvä pää mutta voisi olla pyöreämpi. Kauniit silmät. Hyvä 
ylälinja, etuosa ja runko. Hieman litteä mutta hyvin kiinnittynyt häntä. Hyvä takaosa. Liikkuu kauttaaltaan 
hyvin. Karvan laatu voisi olla kovempi. 
VAL ERI VAK 4 
 
SHIERIKO’S REAL SUGAR 
Eritt. hyväntyyppinen vankka uros, erinom. pää, leveä hyvä alaleuka. Kauniit pyöreät suuret silmät. Eritt. 
hyvä ylälinja. Vankka hyvä luusto ja eturinta. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkuu hyvin. 
VAL ERI VAK 2 SA PU2 VARACA 
 
VETERAANILUOKKA 
JO-KIN’S KISS ME CLOSE 
Eritt. hyväkuntoinen 9 v. veteraani, kaunis pää ja ilme. Hyvä luusto ja eturinta. Voisi olla hieman vankempi 
rungoltaan. Hieman takakorkea. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Hyvä takaosa. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. 
Hyvä karva. 
VET ERI VEK 2 SA  
 
JO-KIN’S KISSER KING 
Eritt. miellyttävä hyväkuntoinen 9 v. veteraani, hyvä pää, kauniit tummat silmät. Erinom. ylälinja. Vankka 
luusto. Hieman ranskalainen edestä. hyvä runko. Erinom. häntä ja hännän kiinnitys. Saisi olla paremmin 
kulm. takaa. Kaunis oikeanlaatuinen karva. 
VET ERI VEK 1 SA PU4 ROP-VETERAANI 
 
NARTUT 
JUNIORILUOKKA 
CAMELLE JEAN GENIE 
Sievä, eritt. hyväntyyppinen narttu. Erinom. pää, kauniit tummat silmät. Hyvä leveä alaleuka. Kaunis 
ylälinja. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Hyvin kehittynyt runko. Hyvä luusto ja eturinta. Voisi olla enemmän 
takakulmia. Liikkuu kauttaaltaan hyvin. Vielä pennun karvanlaatu. 
JUN ERI JUK 1 SA PN3 SERT 
 
AVOINLUOKKA 
ZYSS RAINBOW LULLABY 
Hyväntyypp. narttu, pään pitäisi olla hieman pyöreämpi. Tummat silmät. Normaali luusto. Vankka runko. 
Hyvä ylälinja, hyvä hännän kiinnitys. Hieman löysä häntä. Eritt. hyvä karvan laatu. Liikkuu kauttaaltaan 
hyvin. 
AVO EH AVK 1 
 
VALIOLUOKKA 
CAMELLE CINNAMON TOUCH 
Erinom. tyyppi. Kaunis pyöreä pää. Hyvät tummat silmät. Erinom. ylälinja ja runko. Hyvä etuosa. Hyvä 
hännän kiinn. ja häntä. Saisi olla hieman paremmin kulmautunut takaa. Liikkuu kauttaaltaan suhteellisen 
hyvin. 



VAL ERI VAK 1 SA PN1 CACIB VSP 
 
JO-KIN’S SECOND SEDUCTION 
Eritt. hyväntyyppinen narttu. Pää saisi olla pyöreämpi ja kuono-osa leveämpi. Kauniit tummat silmät. Kaunis 
kaula. Hieman takakorkea. Hyvä häntä ja hännän kiinnitys. Hyvä runko. Voisi olla hieman paremmin kulm. 
takaa. Erinom. turkinlaatu, liikkuu hyvin. 
VAL ERI VAK 2 SA PN2 VARACA 
 
JO-KIN’S WILD HONEY PIE 
Hieman lyhyemmän ja korkeamman tyyppinen narttu. Hyvä pää, kauniit silmät. Hyvä ylälinja, häntä ja 
hännän kiinnitys. Riittävä runko. Melko hyvin kulm. takaa. Suhteellisen hyvä eturinta. Liikkuu hyvin. Hyvä 
karvan laatu. 
VAL ERI VAK 3 
 
KASVATTAJALUOKKA 
KENNEL CAMELLE 
Ryhmä koostuu kahdesta eri yhdistelmästä. Kaikilla kauniit päät, erinom. rungot ja rungon pituudet. 
Liikkuvat hyvin. Onnittelut kasvattajalle. 
KASV 1 KP ROP-KASV 
 
KENNEL JO-KIN’S 
Ryhmä koostuu 3:sta eri yhdistelmästä. Hyvin yhtenäinen ryhmä. Kaikilla suhteellisen hyvät päät. Joillekkin 
toivoisin hieman vankempaa runkoa. Kaikki liikkuivat hyvin. 
KASV 2 KP 
 
HYVINKÄÄ 15.-16.7.17 Tarmo Viirtelä 
 
UROKSET 
NUORTENLUOKKA 
ART MADE PAUL NEWMAN 
Täyteläinen pää, kauniit silmät. Hyvä purenta ja alaleuka. Tarpeeksi avoin kirsu. Näyttävä ylälinja. Vahvat 
eturaajat ja isot tassut. Erinom. rintakehä. Vahva runko. Kaunis hännän kaari. Erinom. takaosa. Turkki vielä 
vaiheessa, kauniisti hoidettu. Ihastuttava käytös. Hyvä ryhti ja kaunis askel. 
NUO ERI NUK 1 SA PU1 SERT ROP 
 
NARTUT 
JUNIORILUOKKA 
TA MARIA SAPPHIRE 
Hyvä pään muoto, mutta pää vielä kehitysvaiheessa. Hyvä alaleuka. Hieman sekainen hammasrivi. 
Tarpeeksi avoin kirsu. Kaunis ilme. Hyvä kaula ja eturinta. Vahvat raajat ja isot tassut. Erinom. rintakehä. 
Hieman kaareva selkälinja. Hyvä häntä. Vahva takaosa. Erinom. karvanlaatu, kauniisti hoidettu. Liikkuu 
ajoittain hyvin, reipas käytös. 
JUN ERI JUK 1 SA PN2 VASERT 
 
NUORTENLUOKKA 
DOLHA’S STEP BACK IN TIME 
Täyteläinen pää, hyvä alaleuka. Hieno hammasrivi. Kaunis ilme. Tummat silmät, jotka voisivat olla hieman 
suuremmat. Hyvä kaula ja eturinta. Aika käyrät eturaajat. Syvä, mutta lyhyt rintakehä. Koira on tässä 
vaiheessa hieman takakorkea. Hyvä hännän kaari. Vahva takaosa. Erinom. karvanlaatu. Liikkuu ajoittain 
hyvin. 
NUO ERI NUK 1 SA PN1 SERT VSP 
 



OULU KV 16.7.17 Jadranka Mijatovic, Kroatia 
 
UROKSET 
JUNIORILUOKKA 
JO-KIN’S ALL I EVER WANTED 
1 year old male. Good type. Excellent bone. Head is big enough. I would like a shorter nose. Nice size. Good 
neck. Excellent forechest. Could have a bit more laid back shoulders. Topline is ok for the age. Well 
angulated in rear, well set tail, but should be longer. In excellent condition. I would like him reach more in 
the move. Excellent coat texture. Well presented. 
JUN ERI JUK 1 SA PU1 SERT VSP 
 
VALIOLUOKKA 
LAC-ME’S RUSSIAN ROULETTE 
3,5 years old male. Medium size. Could have a bit more bone. Nice type of head, but could be bigger. Lovely 
eyes. I’d like a bit shorter nose. Good neck. Good forechest. I would like more laid back shoulder. A bit 
straight and short in upperarm. Could be more angulated in rear. Well set tail, but should be longer. 
Excellent texture of coat. In an excellent condition. I would like more reach on the move. 
VAL ERI VAK 1 
 
VETERAANILUOKKA 
JO-KIN’S KISS ME CLOSE 
Almost 10 years old male. Good type & size, enough bones. Head is big enough. I would like shorter nose 
and more stop. Eyes could be bigger. Excellent neck, well arched and long enough. Good forechest. Well 
angulated in front, enough angulated in rear. Well set tail, could be a bit better carried. Excellent type of 
coat, in very good condition. Very well presented. 
VET ERI VEK 1 SA PU2 ROP-VETERAANI 
 
JO-KIN’S KISSER KING 
10 year old male. Good type & size & bones. I would like a bigger head, shorter nose. Really nice eyes, big 
enough. Well shaped neck, long enough. Good forechest. Excellent topline. Well angulated in rear. Good 
texture of coat, in excellent condition. Well presented. 
VET ERI VEK 2 SA PU3 
 
NARTUT 
AVOINLUOKKA 
SHAN’LANS STARS ALIGN 
2 year old female. Very feminine. I would like bigger head and eyes, more stop & shorter nose. Could have 
more substance. Well angulated in front & rear. Would like better tail carriage and I would like her one size 
bigger. 
AVO EH AVK 2 
 
ZYSS RAINBOW LULLABY 
4 years old female, feminine. Could have a bit bigger head, shorter nose & more stop. Eyes are big enough. 
Good neck, straight & short upperarm. Excellent topline. Well set & carried tail. Could be a bit more 
angulated in rear. Good texture of coat. Very well presented. In good condition. 
AVO ERI AVK 1  
 
VALIOLUOKKA 
JO-KIN’S SECOND SEDUCTION 
5 year old female. Good type, size & bones. Very feminine. Head is big enough. I would like a bit shorter 
nose, a bit bigger eyes. Good underjaw. Well shaped neck, well set in to the shoulders, long enough. Good 



forechest. Could have bit more laid back shoulder. Good topline. Could have bit more angulation rear. Well 
set & carried tail, could be longer. I would like a bit more reach and drive on the move. 
VAL ERI VAK 2 SA PN2 VARACA 
 
JO-KIN’S WILD HONEY PIE 
2 year old female. Good type & size. Could have a bit more bone. Head is big enough. Lovely eyes. Could 
have a bit shorter nose and bit more underjaw. Neck is long enough but could be a bit better shaped. Good 
forechest & shoulders. Excellent topline. Well angulated in rear. Well set & carried tail, could be a bit 
longer. Good texture of coat. Moves well. I would like a bit more drive in the rear. 
VAL ERI VAK 1 SA PN1 CACIB ROP 
 
ZYSS RAINBOW POT OF GOLD poissa 
 
KASVATTAJALUOKKA 
KENNEL JO-KIN’S 
Quality group of dogs. Very typey, very unified. Good movers. Presented the breed very well, every one of 
them. 
KASV 1 KP ROP-KASV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


