
                 

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

Koiran nimi

Syntymäaika

Rekisterinumero

Tunnistusmerkintä

Kasvattaja

Omistaja

Uros Narttu

Normaalit
kivekset

kyllä ei   

Yleiskunto

Erinomainen

Hyvä

Lihava

Laiha

Säkäkorkeus / cm Pituus / cm Rinnanympärys / cm Rintalastan pituus / cm Paino / kg

Korkeus / pituus – suhde

Purenta:

Leikkaava saksipurenta

Vino purenta

Alapurenta

Yläpurenta

Tasapurenta

Hampaat                    ylhäällä / alhaalla / kommentit (vinoasentoiset tai 

maitokulmahampaat  jne)

                                

Kulmahampaat

Etuhampaat

Kapea alaleuka / alakulmahampaat asettuu oikein   Kyllä____    Ei____
Puuterihuiskulla hammaspuutoksia      Kyllä____    Ei____

Mitä hampaita puuttuu? _______________________________________

Hammaskiveä     Kyllä____    Ei____

Poistetaan säännöllisesti? Kyllä____    Ei____

Hampaita poistettu? Kyllä____    Ei____

Mitä hampaita? ______________________________________________



Ominaisuudet 1 2 3 4

1 Luonne Avoin, iloinen, 
tulee luokse 
vapaaehtoisesti

Rauhallinen, antaa 
koskettaa

Varautunut, ei 
antaisi koskettaa

Vihainen, yrittää 
purra

2 Säkäkorkeus rotumääritelmän 
mukainen

+ / - 1-2cm + / - 3-4cm + / - 5cm ->

3 Pää Rotumääritelmän 
mukainen

Hieman kevyt/ 
hieman raskas/ 
hieman liikaa 
poskia/ hieman liian 

lyhyt kuono

Lyhyt leveä kallo/ 
selvästi liian lyhyt 
kuono/ selvästi 
liikaa huulia

Aivan liian 
kääpiömäinen pää/ 
todella heikko 
alaleuka/ aukile 

päälaella

4 Silmät Rotumääritelmän 
mukaiset

Hieman 
suuret/hieman 

pienet

Liian lähellä 
toisiaan/keltaiset/ 

valkuaista 
näkyvissä

Mulkosilmät/sininen
/siniset silmät

5 Korvat Rotumääritelmän 

mukaiset

Pienet mutta 

hyväasentoiset/ 
hieman liian 
alaskiinnittyneet/ 
kapeat ja 

pystyasentoiset

Selvästi matalalle 

kiinnittyneet/ 
selvästi liian 
ylöskiinnittyneeyt

Luppakorvat 

karvattomalla / 
ruusukorvat

6 Eturaajat Rotumääritelmän 
mukaiset

Hieman käyrät 
raajat/ hieman 

lyhyt olkavarsi/ 
hieman ulkonevat 
kyynärpäät/ pysty- 
tai etuasentoiset 

lavat

Löysät ranteet/ 
sisään- tai 

ulospäin kääntyvät 
raajat/ löysät tai 
uloskiertyvät 
kyynärpäät/ raajat 

eivät ole selvsti 
rungon alla

Selkeä 
matalaraajaisuus

7 Takaraajat Rotumääritelmän 

mukaiset

Niukasti 

kulmautuneet 
mutta 
hyväasentoiset/ 
hyvinkulmautuneet 

mutta hieman 
korkea kinner

Liian heikosti 

kulmautuneet/ 
kierteiset/ 
liioitellut 
kulmaukset/ 

ahdasasentoiset/  
heikko/heikot 
kintereet

Voimattomat/ 

täysin rungon alle 
jäävät takaraajat

8 Kaula Rotumääritelmän 
mukainen

Oikea-asentoinen 
mutta hieman lyhyt

Selvästi liian lyhyt/ 
kantaa kaulaansa 
ryhdittömästi/ 
löysää 

kaulanahkaa

9 Runko Rotumääritelmän 
mukainen

Hieman lyhyt runko Liioitellun lyhyt tai 
pitkä runko

10 Selkä Rotumääritelmän 

mukainen

Hieman laskeva 

selkälinja / hieman 
pehmeä

Hieman pyöristyvä 

selkälinja

Liioitellun laskeva 

tai pyöristyvä 
selkälinja/ 
karpinselkä/ 
notkoselkä

11 Lanne Rotumääritelmän 
mukainen

Hieman pitkä lanne Liioitellun pitkä tai 
lyhyt lanne

12 Lantio Rotumääritelmän 
mukainen

Hieman lyhyt lantio Hieman luisu lanto Liioitellun lyhyt ja 
luisu lantio/ 
lihakseton

13 Rintakehä Rotumääritelmän 
mukainen

Hieman kapea 
rintakehä / lyhyt 
rintakehä

Ei riittävän syvä Erittäin kapea tai 
tynnyrimäinen 
rintakehä

14 Käpälät Rotumääritelmän
mukaiset

Ulos tai sisäänpäin 
kiertyvät käpälät/ 

kissankäpälät/ 
hajavarpaat 



15 Häntä Rotumääritelmän
mukainen

Lyhyehkö häntä / 
matala 
hännänkiinnitys

Kippurahäntä/ 
sivulle kiertynyt 
häntä

Erittäin lyhyt 
häntä/ häntämutka

16 Liikkeet Rotumääritelmän
mukaiset

Hieman lyhyt 
askelpituus/ astuu 

hieman ristiin 
edestä/ hieman 
ahdas takaliike

Hackey-liike/ 
ahtaat etu tai 

takaliikkeet/ 
kerivät etuliikkeet/ 
riittämätön työntö

Ontuu

17 Karvattomat Rotumääritelmän 
mukainen, 

karvaisuusaste 1

Karvaisuusaste 2/ 
vähäisiä mustapäitä 

tai finnejä ihossa

Karvaisuusaste 3/ 
selviä iho-

ongelmia/ 
runsaasti finnejä/ 
koira jolla 
puutteelliset 

hapsut

Ihosairaus/ 
karvaisuuaste 4/ 

lyhytkarvaisuus/ 
karkeakarvaisuus

17 Puuterihuiskut Rotumääritelmän 
mukainen turkki

Ajeltu turkki jonka 
laatua vaikea 

arvioida/ liian paksu 
turkki

Liian karhea 
turkinlaatu/ liian 

pehmeä 
turkinlaatu

Lyhytkarvaisuus/ 
karkeakarvaisuus

18 Rakennetyyppi Rotumääritelmän 

mukainen

Hieman raskas/ 

hieman liian siro

Selvästi liian 

raskas/ liian 
hintelä

Erittäin 

pitkärunkoinen ja 
matalaraajainen

19 Sukupuolileima Voimakas Kohtuullinen Tyydyttävä Heikko

Tarkastajien kommentteja:

__  /__  / 20__  _   

Tarkastajat:

Jalostustoimikunnan puolesta puhtaaksi kirjoittanut



Allekirjoitus Nimen selvennys


