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                                   Tyynelän Jente’s Jamintytär du Laponie Hertta ”Hertta” 
 

   
Paikka ja aika  Saarijärvi 2.7.2022   Arvioija  Riitta Niemelä 
 
Koiran nimi  Tyynelän Jente’s    Rekisterinumero  FI26287/20 

Jamintytär du Laponie Hertta       
 

Sukupuoli    U           N         Tunnistusmerkintä tarkastettu        
        985113003335142  
Syntymäaika  1.4.2020    Ikä    2 v  3 kk 
 
Koiran terveystiedot: lonkat   B/C  kyynärät   0/0  silmät   ok   selkä  VA0 SP0 LTV0   polvet     
 
Muita huomioita        

 
Tässä lomakkeessa arvioija merkitsee jokaisen piirteen kohdalla ne kohdat, jotka katsoo asiaan kuuluvaksi kyseisen 
koiran kohdalla. Useampi kohta voi olla valittuna samasta tai eri sarakkeista. Arvioija voi tarpeen mukaan kirjoittaa 
lisähuomioita D-sarakkeeseen ja ”kommentit”-osioon. 
 
 
 

 

Yleisvaikutelma A B C D 

1. Rakenne  normaali  

      rakenteinen 
 tasapainoinen 

 sopusuhtainen 

 kevytrakenteinen 

 raskasrakentei- 

      nen 

       

2. Koko 
    uros       cm 

 58-65 cm 

 ± 1 cm 

 alimittainen 

 ylimittainen  

       

3. Koko 
    narttu 55 cm 

 53-61 cm 

 ± 1 cm 

 alimittainen  

 ylimittainen  

       

4. Sukupuolileima  selkeä 

 voimakas 

 riittävä  urosmainen  

      narttu 
 narttumainen 

      uros 

      

5. Kivekset 
 

    kastroitu  

 normaalit  erikokoiset 

 pienet 

 toinen puuttuu 

 molemmat 

      puuttuvat 

      

6. Yleiskunto  hyvä 

 lihaksikas 

 turkki 

      hyväkuntoinen 

 hieman  

      ylipainoinen 
 lihava 

 laiha 

 turkki hoitamaton 

 lihakseton 

 turkki eloton 

      

7. Rotutyyppi  erinomainen 
 

 erittäin hyvä 
 

 hyvä 
 

 tyydyttävä 

      
 

Kommentit:       
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Mittasuhteet A B C D 

7. Rungon  
    mittasuhteet 

 pituus hieman 

      säkäkorkeutta 
      suurempi 

 lyhyt runkoinen 

 pitkä runkoinen 

 neliömäinen 

 pituuttaan 

      korkeampi  

      

8. Pään 
    mittasuhteet 

 kuono hieman 

      kalloa lyhyempi 
 kuono ja kallo 

      yhtä pitkät 
 

 kuono selvästi 

      kalloa lyhyempi 
 kuono kalloa 

      pidempi 

      

Kommentit:       
 

 

 

 

Pää A B C D 

9. Kallo-osa  pyöristynyt 

 leveä 

 hieman kapea  

 litteä 

 raskas 

 pitkä pää 

 kevyt pää 

 selvästi kapea 

      

10.Otsapenger  selvä  riittävä 

 kupera otsa 

 olematon 

 heikko 

      

11. Kirsu 

 
 suuri 

 sieraimet avoimet 

 musta 

 ruskea 

 mustalla koiralla 

      ruskea 
 riittämätön 

      pigmentti 

 keskikokoinen 

 pieni  lihanvärinen 

      

12.Kuono-osa  melko 

      neliömäinen 
 kuononselkä 

      leveä 

 kiilamainen 

 pitkä 

 kevyt 

 kapea 

 kovera 

 kupera  

  

      

13. Huulet ja ikenet  paksut 

 hyvin pigmentoi- 

      tuneet 
 karvan peittämät 

 ohuet 

 heikko pigmentti 

 karvoitus puuttuu 

 ei pigmenttiä 

 roikkuvat 

 ienten liikakasvua 

      

14. Leuat  yhtä pitkät  hieman eripituiset 

 hieman kapeat 

 selvästi eripituiset 

 kapeat 

 vinot 

      

15. Hampaat ja  
      purenta 

  hammaspuutok-

sia: ala B2 x 2 

 leikkaava purenta 

 vahvat hampaat 

 etuhampaat 

      kehittyneet ja 
      rivissä 

 tasapurenta 

 hieman heikot tai 

      epätasaiset 
      hampaat 

 yläpurenta 

 alapurenta 

 pienet hampaat 

 heikot hampaat 

 vino purenta 

 selvästi 

      epätasaiset 
      hampaat 
      

16. Silmät 
(Silmien värissä 
otetaan huomioon 
koiran väri, ruskeilla 
ja vaaleilla  koirilla 
yleensä vaaleammat 
silmät) 

 pyöreät 

 tumman ruskeat 

 luomien reunat 

      mustat/ruskeat 

 hieman liian  

      vaaleat  

 luomet tiiviit 

 pyöreähköt 

 mantelinmuotoiset 

 

 

 syvällä sijaitsevat 

 ulkonevat 

 liian pienet 

 liian isot 

 liian vaaleat/ 

      kellertävät 

 

 luomet roikkuvat 

      



                             BARBET ROTUKATSELMUS                         A - ULKOMUOTO      3(8) 

                                   Tyynelän Jente’s Jamintytär du Laponie Hertta ”Hertta” 
 

 

 

Pää (jatkuu) A B C D 

17. Korvat  silmän korkeu- 

      delle kiinnittyneet 
 suupieleen 

      ulottuvat 
 litteät 

 leveät 

 karvan peittämät 

 ylös  

      kiinnittyneet 
 kapeahkot 

 lyhyehköt 

 

 kapeat 

 liian pitkät  

 liian lyhyet  

 ohuet 

 

 epäsymmetriset 

      

18. Pään karvoitus ja 
parta 

 pitkä tuuhea parta 

 kuonon peittävät  

      viikset 
 pää kauttaaltaan  

      tuuhea karvainen 
 kallon karvat  

      ulottuvat kuonon  
      selkään 
 

 lyhyeksi trimmattu  

      mutta tuuhea  
      peittävä karvoitus 

 
 

 puutteellinen  

      karvoitus päässä 
     (tarkenna) 
 

      

Kommentit:       
 
 

 

 

 

Kaula, runko ja 
häntä 

A B C D 

18. Kaula  lyhyt 

 vahva 

 pitkähkö 

 

 pitkä 

 ohut 

      

19. Eturinta   hyvä 

 selvästi erottuva 

 heikko/niukka 

 kapea 

      

23. Rintakehä  leveä 

 hyvin kehittynyt 

 syvä, kyynär- 

      päihin ulottuva 
 kyljet kaarevat 

 

 kapeahko 

 puutteellinen 

      syvyys 
 hieman liian syvä 

 lyhyehkö 

 lyhyt rintalasta 

 kyljet 

      tynnyrimäiset 
 kapea ja 

      kehittymätön 
 liian syvä 

 litteä 

      

19. Selkä   kiinteä 

 selkälinja vakaa 

 hieman löysä 

 

 painunut 

      selkälinja 
 löysä 

 laskeva 

 nouseva 

      

20. Ylä- ja alalinja   ylälinja 

      tasapainoinen 
 alalinja 

      tasapainoinen 

 ylälinja 

      tasapainoton 
      (määrittele) 

 alalinja 

      liian tasainen 
 alalinja 

      liian nouseva 
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Kaula, runko ja 
häntä (jatkuu) 

A B C D 

21. Lanne  kaareutuva 

 lyhyt 

 vahva 

 suora 

 pitkähkö 

 pitkä 

 heikko 

      

22. Lantio  pyöristynyt 

 lannelinjaa 

      jatkava 

 pysty 

 luisu 

 suora 

 kapea 

 lyhyt 

 jyrkkä 

 

      

24. Häntä  alas kiinnittynyt 

 hieman koholla 

 päässä loiva 

      kaarre 

 korkealle 

      kiinnittynyt 
 täysin suora 

 

 selän päälle 

      kiertyvä 
 kippura 

 häntämutka 

 lantiota vasten 

      painunut 
 lyhyt 

 hännätön 

      
 

25. Seisoma-asento   tasapainoinen  etupainoinen 

 takapainoinen 

      

26. Luusto    sopusuhtainen 

 vahva  

 

 tyydyttävä 

 raskas  

 heikko/hento 

      

27. Raajaluusto   sopusuhtainen 

 vahva  

 tyydyttävä 

 raskas  

 heikko/hento 

      

Kommentit:       
 

 

 

Eturaajat A B C D 

28. Lavat  viistot 

 kulmaus 110-   

      115° 

 lyhyt  

 pitkä 

 

 pysty 

 lähekkäin olevat  

      lapojen kärjet 
 etuasentoiset 

      

29. Olkavarret  vahvat 

 lihaksikkaat 

 heikohkot 

 lyhyet 

 pystyt 

 heikot 

 lihaksettomat 

      

30. Kyynärvarret  suorat 

 vahvaluustoiset 

 pystyt 

 kauttaaltaan 

      pitkäkarvaiset 

 ulkonevat 

 eturaajojen 

      hapsutus 
 löysät 

 

 kevyt luustoiset 

 lyhyet 

 kierteiset 

      

31. Ranne/ 
      välikämmen 

  oikein 

      kulmautunut 
 suorat edestä 

      katsottuna 

 löysät 

 liian pystyt 

 liikaa  

      kulmautuneet 
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Eturaajat (jatkuu) A B C D 

32. Käpälät  pyöreät 

 leveät 

 karvaiset 

 karvattomat 

 pitkänomaiset 

 

 kapeat  

 hennot 

 kierteiset 

 kannukset 

      

33. Etukulmaukset  hyvät  riittävät  

 

 liialliset 

 riittämättömät 

      

Kommentit:        
 

 

Takaraajat A B C D 

34. Reidet  hieman viistot 

 lihaksikkaat 

 litteät  

 leveät  

       

35. Kintereet  matalat 

 hyvin 

      kulmautuneet 

 korkeat  niukasti 

    kulmautuneet 
 heikot 

      

36. Välijalat  pystysuorat  hieman kaltevat 

 löysä 

  hapsutus       

37. Käpälät  pyöreät 

 leveät 

 karvaiset 

 karvattomat 

 

 kapeat 

 hennot 

 kierteiset 

 kannukset 

      

38. Kulmaukset  hyvät  riittävät  

 

 liialliset 

 riittämättömät 

      

Kommentit:        
 

 

Nahka ja karvapeite 
 

A B C D 

39. Nahka  melko paksu  ohut  

 paksu 

       

40. Karva 
 
Karvan pituus  
7-8 cm 
 

 pitkä 

 villava 

 kihara 

 nyörit 

 tuuhea ja peittävä 

 karhea 

 muu kuin villava 

 laineikas 

 pehmeä 

 

 puutteellisesti 

      kihara 
 harva 

 huopaantunut 

 

 epätyypillinen 

     (selitä alla) 
      

41. Väri  musta 

 harmaa 

 ruskea 

 hiekka/ 

      kellanruskea 
 valkoinen 

 kirjava (⇒ B/C) 

 

 sama värisävy  

      kauttaaltaan 

 musta valkoisin  

      merkein 
 harmaa valkoisin  

      merkein 
 ruskea valkoisin 

      merkein 
 hiekka valkoisin 

      merkein 

  valko-musta 

  valko-harmaa 

  valko-ruskea 

  valko-hiekka 

 

  haalistunut 

  värisävy 

       vaihtelee 
 

  muu väri, mikä? 

      

Kommentit: Turkissa yksittäisiä valkoisia karvoja. Turkki osin laineikas, osin auki kihartuva 
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Liikkeet A B C D 

42. Edestä  suorat 

 

 hieman leveät 

 hieman kapeat 

 kapeat 

 leveät 

 löysät 

 korkeat 

      

43. Takaa  suorat 

 

 hieman 

      kinnerahtaat 
 hieman leveät 

 hieman ahtaat 

 hieman 

      länkisääriset 

 kapeat 

 leveät 

 tehottomat 

      

44. Sivusta  vaivattomat 

 eturaajan askel  

      keskipitkä 
 takaraajalla hyvä  

      työntö 

 peitsaa  ontuu 

 saman puolen 

      jalat astuu ristiin 
 lyhyet 

 tasapainottomat 

      

45. Selkälinja  
      liikkeessä 

 vakaa  epävakaa        

Kommentit:        
 
 
 

 

Käytös A B C D 

42. Käsiteltäessä  tasapainoinen 

 sosiaalinen 

 rauhallinen 

 vilkas 

 ujo 

 

 hermostunut 

 levoton 

 hankala käsitellä 

 arka  

 aggressiivinen 
      

Kommentit:        
 
 

 

 
 

Arvioija  Riitta Niemelä 
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A =  Kuonon pituus   10 cm      Mikrosirunumero 985113003335142 

B = Kuonon syvyys   12 cm  

C =  Kallon pituus      12 cm      

D = Kallon leveys    12 cm  

E =  Korvan pituus    13 cm     

F =  Kaulan pituus     16,5 cm 

G =  Kaulan ympärys 38 cm 

H =  Lavan pituus   19 cm 

I = Olkavarren pituus  17 cm 

J =   Eturaaja kyynärpäästä maahan 29 cm    

 

K =  Säkäkorkeus  55 cm   Mittasuhteet: 

L =  Rungon pituus  58,5 cm  säkäkorkeus / rungon pituus 0,94 

M =  Rintakehän ympärys 66 cm    kuonon pituus / kallonpituus    0,83   

N = Lantion pituus   15,5 cm 

O = Lanteen pituus   11 cm 

P =  Suoliluun kärjestä polveen 29,5 cm     

Q = Polvesta kintereeseen  19 cm 

R = Kintereestä maahan  14,5 cm 

S =  Hännän pituus   36 cm 

T = Luuston vahvuus (eturaajan ympärys) 13 cm 

 
Koiran paino  24 kg (omistajan antama arvio) 
 
Turkin pituus 10 cm 

 
Koiran käytös mitattaessa todella kärsivällinen 

 

 

 
Mittaaja(t)  Mirja Ojainväli ja Eini Roitto 
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