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MÄYRÄKOIRIEN JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE 
 
 
Paikka                                                                                 Aika         
Koiran rotu     Väri   

Koiran nimi     Uros   Narttu   
Rek. nro   Synt. aika  Ikä   
Omistaja        

Osoite        

Saako omistajatiedot julkaista?   Kyllä   Ei   
 

MITTAUKSET   TARKASTUSTULOS  

Paino    Hyväksytään   

Pään pituus    Hyväksytään varauksin   

Rinnanympärys    Ei suositella jalostukseen   

Säkäkorkeus    Hylätty ulkomuodon osalta   

Maavara    Hylätty luonteen osalta   

Rungon syvyys    Epävirallinen   

Rungon pituus    

 

Tarkastajat        

  1 2 3 0 

Koko 
A) rotumääritelmän 
mukainen 

A) suurehko 
B) pienehkö 

A) liian suuri 
B) liian pieni 

  

  
B) rotumääritelmän 
alarajalla 

    

  
C) rotumääritelmän 
ylärajalla 

      

Yleisvaikutelma ja A) erinomainen A) hieman  A) liian raskas   

mittasuhteet B) erittäin hyvä      neliömäinen B) liian hento  

   B) hieman pitkä C) korkearaajainen   

    C) hieman raskas D) liian kömpelö   

    D) hieman kevyt E) liian matala   

  E) hieman ilmava F) liian pitkä  

      (maavara yli 1/3)   

    F) hieman pieni    

         maavara    

Sukupuolileima A) erittäin selvä A) riittävä A) heikko  A) väärä 

Kivekset A) normaalit     A) toinen puuttuu 

    B) molemmat 

             puuttuvat 

Pää A) rotumääritelmän  A) hieman leveä  A) karkea ja epäjalo   

     mukainen     kallo-osa B) liian kapea ja    

  B) hieman kapea     hento  

       kuono-osa C) kapea alaleuka   

    C) taakse viettävä D) liian pieni kita   

       kallo-osa E) liikaa otsa-  

    D) hieman lyhyt     pengertä   

         kuono F) liian runsaat huulet   

    F) näkyvät otsaluut    

    G) näkyvät poskiluut    

  H) hieman heikko   

      alaleuka   

  I) pieni suhteessa   

      runkoon   

  J) suuri suhteessa   

      runkoon   
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Purenta A) leikkaava A) hieman ahdas   A) kulmahampaat  

  B) hieman      työntyvät ikeneen 

        epätasainen   B) yläpurenta 

    C) tasapurenta   C) alapurenta 

        D) vino purenta 

Hampaat A) kaikki hampaat A) 1x P2 puuttuu  A) yksi tai useampi  

 B) 1-2 P1 puuttuu B) 1x P2 + 1-2x M3      etu- tai kulma- 

 C) M3 puuttuu      puuttuu       hammas puuttuu 

    B) muut väli- ja poski- 

        hammaspuutokset 

Korvat A) rotumääritelmän  A) hieman lyhyet A) osin karvattomat   

       mukaiset B) hieman pienet B) liian pienet   

    C) hieman ilmavat C) liian ilmavat   

    D) liian ylös  D) liian kapeat   

       kiinnittyneet E) liian suuret  

  E) liian alas F) laskostuneet  

         kiinnittyneet    

Silmien koko A) rotumääritelmän  A) hieman suuret A) liian suuret ja    

ja muoto mukaiset  B) hieman pyöreät      pyöreät   

    C) liian pienet     

Silmien väri A) tummanruskea- A) hieman vaaleat A) liian vaaleat A) väärän väriset 

suhteessa      keskiruskea B) ruskealla koiralla  B) ruskeilla liian    

karvan väriin B) ruskealla koiralla       kellanruskea     vaaleat   

      keski-vaalean- C) laikullisella siniset, C) herasilmät muilla    

      ruskea      hopeanharmaat       kuin laikullisilla    

         tai herasilmät     

Pigmentti A) mustalla musta A) muilla ruskea A) lihanvärinen   

suhteessa koiran  B) ruskealla ruskea B) ruskeilla liian          

väriin       vaalea   

Karvapeitteen A) rotumääritelmän  A) hieman pienet  A) liian nokiset merkit A) ilman värimerkkejä 

väri      mukainen      värimerkit   B) liian suuria  

   B) turhan suuret        valkoisia merkkejä 

       merkit  C) virheellinen väri 

    C) hieman nokiset     

       merkit   

    D) hieman valkoista      

         rinnassa     

Kaula A) rotumääritelmän  A) hieman lyhyt A) lyhyt ja paksu   

       mukainen B) hieman paksu B) paljon löysää    

  C) hieman löysää      kaulanahkaa  

        kaulanahkaa C) liian ohut  

    D) hieman ohut    

Eturaajat A) rotumääritelmän A) niukasti A) liian ulkokierteiset A) eteenpäin 

     mukaiset     kulmautuneet      käpälät     kaartuneet ranteet 

   B) etuasentoinen B) ulkonevat B) hyvin löysät lavat 

        lapa      kyynärpäät   

  C) lyhyt olkavarsi C) löysät lavat  

  D) lievästi ulko-  D) liian painuneet  

        kierteiset käpälät      välikämmenet    

   E) hieman ulkonevat      

        kyynärpäät     

   F) hieman pehmeät      

       ranteet     

   G) ahdasasentoiset     

    H) hieman käyrät     
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Rintakehä A) rotumääritelmän  A) hieman lyhyt  A) liian lyhyt   A) sisään painunut  

      mukainen     rintalasta      rintalasta      rintakehä 

   B) hieman pieni  B) liian pieni eturinta   

      eturinta C) liian kapea  

    C) hieman kapea  D) kylkiluissa   

    D) liian pyöreä      nikamavika   

    E) ei riittävän syvä E) liian lyhyt   

    F) hieman lyhyt     

    G) syvin kohta      

       eturaajojen   

       takapuolella   

  H) alaosastaan   

         hieman kapea     

Lanne A) rotumääritelmän  A) hieman liian lyhyt A) köyristyy    

      mukainen B) köyristyy hieman      voimakkaasti   

   C) liian kapea     

Lantio A) rotumääritelmän A) liian suora A) liian pysty   

     mukainen B) hieman pysty   

  C) hieman lyhyt   

Takaraajat A) rotumääritelmän  A) niukasti  A) pihtikinttuinen  

      mukaiset     kulmautuneet B) länkisäärinen   
  B) hieman kapeat C) huonosti  
      reidet      kulmautuneet  
  C) hieman korkea D) ahtaat ja  
       kinner      pihtiasentoiset  
  D) hieman lyhyt sääri E) välijalat ovat vinot  
        siten, että  
       takakäpälät  
    kääntyvät sisäänpäin  
       (suppuvarpainen)  
   F) ylikulmautunut  
       (sirppikinner)  
   G) reisiluun ja lantion  
    kulma pienempi kuin  
        90 astetta (reisi  
        kääntynyt  
        taaksepäin)  

Häntä A) rotumääritelmän A) hieman ylös A) liian ylös A) yhteenkasvaneita 
     mukainen      kiinnittynyt      kiinnittynyt      nikamia 
  B) liian ohut B) pysty sekä B) muu nikamavika 
  C) liian pitkä     seistessä  
  D) liian lyhyt     että liikkeessä  
  E) liikkeessä korkea C) voimakkaasti  
        selän yli kaartuva  

Käpälät A) rotumääritelmän A) pitkänomaiset A) selvästi   
     mukaiset B) hieman litteät ….hajavarpaat  
  C) hieman   
       hajavarpaat   

Luusto A) vahva A) hieman hento A) liian hento  
 B) riittävä B) raajojen luusto    
       hieman hento   
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Karvapeite A) rotumääritelmän A) vähän A) paljon KARVAPEITTEEN 
     mukainen      huomauttamista      huomauttamista VIRHEET 
       (kts. taulukko)      (kts. taulukko)  

Selkälinja A) rotumääritelmän A) matala säkä A) voimakkaasti  Karkeakarvaiset 

      mukainen B) liian kaartuva       köyristyvä selkä  liian pehmeä 

         lanne-osa B) notkoselkä  laineikas 

    C) liian suora selkä C) selvästi   kihartuva 

    D) hieman painunut       takakorkea  liian pitkä ja runsas 

       selkä D) lapojen välissä  liian lyhyt, parta 

    E) hieman köyristyvä       riippuva runko    ja viikset puuttuvat 

         selkä   

  F) hieman       
Lyhytkarvaiset 

 liian ohut 
 liian pehmeä 
 liian karkea ja 

    runsas 
 ohut karva 

    korvissa 
 ohut karva  

    rungossa 

      takakorkea  

  G) liian laskeva  

  H) etumatala  

  I) nuorella hieman  

       pehmeä   

Vatsalinja A) rotumääritelmän A) liian ylös    

      mukainen     vetäytynyt   

Liikunta A) rotumääritelmän  A) hieman lyhyt askel A) tehottomat liikkeet 

      mukainen B) hieman leveät  B) epäsuhteiset etu-   

         etuliikkeet      ja takaliikkeet  

    C) hieman  C) kinnerahdas  

       sisäkierteiset D) ulkonevat Pitkäkarvaiset 

         etuliikkeet      kyynärpäät 
lyhyt ja 

    nukkamainen 
 liian pehmeä 
 liian runsas 
 laineikas 
 kihartuva 
 niukka 
 liehuke puuttuu 

    hännästä 
 lyhyt karva  

    korvissa 
 liian karkea   

    D) hieman ahtaat  E) jäykkä, kömpelö  

         takaliikkeet     tai vaappuva  

    E) hieman leveät    

        takaliikkeet   

    F) hieman         

      kinnerahtaat  

    G) hieman ulko-       

       kierteiset takaa  

    H) hieman ulkonevat   

         kyynärpäät   

  I) varvasahtaat  

  J) melovat   

    K) korkeat etuliikkeet    

Kunto A) normaali A) hieman laiha A) liian laiha  

    B) hieman lihava B) liian lihava  

Lihaskunto A) hyvä A) huono    

  B) riittävä    

Käyttäytyminen A) rauhallinen A) hieman  A) liian pidättyväinen A) arka 

  B) vilkas ja iloinen pidättyväinen  B) hieman arka B) vihainen 

 C) avoin ja B) hieman epävarma C) hermostunut   

  ystävällinen     

 


