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Suomen Kiinanharjakoirat
UROKSET, VIRALLINEN LUOKKA 

14 kpl osallistujia



UROKSET
Virallinen luokka 1

Kilpailukuva nro 10.

Joyway's Follow The Sun "Batman“

om/kuva Heidi ja Markku Vaitinen

Kuva on oikein onnistunut, koira on tarkka ja tausta 
häivyttynyt eikä häiritseviä varjoja ole. Pystykuva sopii tähän 
erinomaisesti. Koiralla on vekkuli ilme, kun tuuli on tuivertanut 
karvat toisen silmän päälle. Kuva on edestäpäin, joten 
sivukuvaa ei tässä näe, mutta etuosa on todella hyvä, 
täyteläinen eturinta ja vahva kuono, korvien sijainti hyvä. Jos 
nyt ollaan hirveän tarkkoja niin koira voisi olla ihan himpun 
verran enemmän oikealla.



UROKSET
Virallinen luokka 2

Kilpailukuva nro 6

Joyway's Follow The Sun "Batman“

om/kuva Heidi ja Markku Vaitinen

Tämä on kovasti saman näköinen kuin kuvan 10 
koira, mutta eri kulmasta. Kuvan muoto on lähes 
neliömäinen, mikä ei ole paras mahdollinen, tässä 
tapauksessa voisi olla hieman enemmän 
vaakakuva. Tarkennus on hyvin keskitetty koiraan 
ja se seisoo vapaasti. Koira on oikein 
hyvärakenteinen ja hyvässä kunnossa, kauniit 
töyhdöt.



UROKSET
Virallinen luokka 3

Kilpailukuva nro 11

Tournais Lean Mean Winning Machine "Mr. 
Ali“

om. Kati Hämäläinen / kuva Royalette´s 
photography

Liikkuva koira aurinkoisena päivänä vihreällä 
ruohikolla, ilmeisesti näyttelykehässä. Liike 
on tavoitettu hyvin ja kuvassa on vapautunut 
tunnelma. Koira on varsin hyvärakenteinen, 
kiinteä ja lihaksikas, haivenet hulmuavat 
kauniisti. Kuvan neliömäinen muoto ei ole 
paras mahdollinen, tilaa kannattaisi jättää 
enemmän liikkeen suuntaan. Voimakkaassa 
auringonpaisteessa tulee väkisinkin varjoja, 
joten koiran silmät eivät näy.



UROKSET
Virallinen luokka 4
Kilpailukuva nro 5

Mirbon’s Mischa 

om/kuva Mirja-Leena Säily

Koira seisoo kivellä puiden siimeksessä, 
värit kuvassa ovat hyvät. Hieman häiritsee, 
että horisontti on vinossa, joten taustalla 
olevat puut ovat vinossa, samoin 
rakennuksen seinä. Koira on tarkka eikä 
siihen kohdistu varjoja. Turkki näyttää 
kauniilta ja pää on kerrassaan hieno, kuono 
pitkä ja täyteläinen.



Kaikki tähän luokkaan osallistuneet 



Suomen Kiinanharjakoirat
UROKSET, VAPAAMUOTOINEN LUOKKA 

3 kpl osallistujia



UROKSET
Vapaamuotoinen luokka 1

Kilpailukuva nro 1

Uros Speechless Poferful And Famous ”Bosse” ja narttu 
Mirbon’s Vivian

Om./kuva Mirja-Leena Säily 

Mainio, tunnelmallinen kuva toisiaan rakastavista koirista. 
Oikeanpuoleinen taitaa kyllä olla narttu? Vasemmanpuoleinen 
uros on itsevarman ja suojelevan näköinen ja sillä on komea 
pää. Vaikka takana on voimakas auringonpaiste, koirat ovat 
sopivasti siimeksessä eikä niihin kohdistu varjoja. Kuvan 
värimaailma on kaunis.



UROKSET
Vapaamuotoinen luokka 2

Kilpailukuva nro 2

Allegranden Master Of Capoeira ”Väinö” 

om. Jenna Lehto / kuva Johanna Öhman

Ihana, ihan pikkuinen pentu aikeissa tutustua maailmaan. 
Kuvan sommittelu on muuten erinomainen, mutta olisi 
ihan täydellinen jos oikean yläkulman maton olisi vielä 
saanut häivytettyä niin että tausta olisi ollut tasaisen 
musta.



UROKSET
Vapaamuotoinen luokka 3

Kilpailukuva nro 3

Timanttiliigan Suffeli ”Bob”

om./kuva Miia Tacza 

Valkoinen koira valkealla matolla kullanväristen ilmapallojen 
ympäröimänä. Hieman tietoisen asetelmallinen kokonaisuus, 
valolähde on aika voimakas, mikä tekee valkoisten kohteiden 
kuvaamisen hankalaksi ja saa aikaan varjoja. Koira katsoo 
keskittyneesti kuvaajaa, korvat ovat hyvin. Oikea postikortti!



Kaikki tähän luokkaan osallistuneet 



Suomen Kiinanharjakoirat
NARTUT, VIRALLINEN LUOKKA 

23 kpl osallistujia



NARTUT
Virallinen luokka 1

Kilpailukuva nro 4

Kultapaimenen Sexy Babe to Joyway's "Indy“

om./kuva Marianne Virta ja Emmi Hietanen 

Voimakas auringonpaiste on aina hyvin haastava 
kuvausilma, mutta tässä kaunis ja hyvärakenteinen koira 
liikkeellä itsevarmasti ja iloisena. Selkä näyttää suoralta, 
eturinta on täyteläinen ja raajoissa hyvä luusto. Hapsut 
hulmuavat ja iho näyttää sileältä. Jos olisi vielä saatu pois 
talutin ja esittäjän jalka vasemmasta alakulmasta ja himpun 
verran enemmän tilaa oikealle, menosuuntaan…



NARTUT
Virallinen luokka 2

Kilpailukuva nro 7

Tirlittan SunStrom

om. Sari Mattila / kuva Mia Peltoniemi

Tanakka narttu seisoo jämerästi ja rauhallisesti. 
Voimakas pää, suora selkä, täyteläinen rintakehä ja 
eturinta. Kuva on sisätiloissa otettu, vihreä matto 
antaa väriä muuten harmahtavaan kokonaisuuteen, 
varjoja ei ole. 



NARTUT
Virallinen luokka 3

Kilpailukuva nro 14

Joyway's As Legend Has It "Emma" 

om./kuva Marianne Virta

Jälleen auringonpaistekuva, liikkuva koira. Liike 
tavoitettu hyvin. Hyvä kuvakulma, ja otettu tarpeeksi 
alhaalta, jolloin ollaan samassa tasossa pienen koiran 
kanssa. Auringon takia tulee varjoja. Koiralla on 
itsetietoinen ilme ja se näyttää hyvärakenteiselta. Jos 
ollaan tarkkoja, esittäjän jalka vasemmasta reunasta 
olisi saanut jäädä pois, samoin talutushihna. 
Taustalla on kirjavia objekteja, varmaan 
näyttelykamaa.



NARTUT
Virallinen luokka 4

Kilpailukuva nro 25

Allegranden Omg Ultimaattinen Swägä 
”Nelli”

om/kuva. Tiina Kangasjärvelä

Ilmeisen nuori koira koska karva on vielä 
lyhyttä. Koira seisoo ryhdikkäästi ja 
vapaasti ja ”maastoutuu” taustan 
väreihin, varjoja ei ole. Pää näyttää 
hienolta, se on pitkä ja suoralinjainen, 
selkä on suora ja kulmaukset näyttävät 
hyviltä. Kuvan neliömäinen muoto ei ole 
paras mahdollinen, kannattaisi olla 
enemmän vaakakuva ja katseen 
suuntaan tilaa enemmän.



Kaikki tähän luokkaan osallistuneet 



Suomen Kiinanharjakoirat
NARTUT, VAPAAMUOTOINEN LUOKKA 

10 kpl osallistujia



NARTUT
Vapaamuotoinen luokka 1

Kilpailukuva nro 3

Mirbon’s Mila 

om/kuva Mirja-Leena Säily

Nuori koira tutkii värikarttoja ampiaispuku päällä. En 
yleensä pidä koirien pukemisesta ja 
inhimillistämisestä, mutta karvattomien koirien 
vaatteet ovat tietysti eri asia. Koira on tosi terhakan 
näköinen, ikään kuin se osallistuisi asiallisena 
keskusteluun ja lausuisi mielipiteensä. Kuvassa on 
väriä ja tunnelmaa. Sisällä otettu, joten varjot eivät 
häiritse.



NARTUT
Vapaamuotoinen 
luokka 2

Kilpailukuva nro 5

Valanyan Shake Your Kitty “Maomi“

Om. Kati Hämäläinen / kuva 
Royalette´s photography

Hip hei! Iloinen ja vallaton koira 
näyttelykehässä. Koira näyttää siltä 
että sillä on kivaa ja kiire eteenpäin. 
Kuvan sommittelu on hyvä, 
näyttelyissä taustalle tulee tietysti 
kaikenmaailman roinaa, mutta tässä 
tarkennus on keskitetty koiraan ja 
taustan rekvisiitta on jätetty 
epätarkaksi. Kuvaaja on myös ollut 
tarpeeksi alhaalla kuvaamaan pientä 
koiraa. Hapsut ovat kauniit ja iho sileä.



NARTUT
Vapaamuotoinen 
luokka 3

Kilpailukuva nro 8

Fiabella's Lady Belladonna ”Nirppu” 
kuva ja om. Johanna Öhman

Ihan kuin koira olisi yllätetty kesken 
joogasession. Ilme on paljonpuhuva! 
Venyttely on onnistunut ja pyjama 
sopii tähän, se antaa myös väriä 
muuten hieman tummaan 
kokonaisuuteen. Jos taustan pallo ja 
purulelut sekä kaappi vasemmalta 
olisi saatu vielä häivytettyä…



NARTUT
Vapaamuotoinen luokka 4

Kilpailukuva nro 1

Kaitlin Xpect the best "Miley" 

om./kuva Kati Hämäläinen & Nina Enqvist

Klassinen muotokuva, hillityt värit. Hieman tiukka 
rajaus. Koira on ilmeisesti nuori. Vaaleaksi koiraksi 
hyvä pigmentti, mutta kuono on aika lyhyt.



Kaikki tähän luokkaa osallistuneet 



Vapaamuotoinen luokka 
BIS -VOITTAJA

Kilpailukuva nro 1, narttu

Mirbon’s Mila 

om/kuva Mirja-Leena Säily



Virallinen luokka 1 

SUPER-BIS
Joyway's Follow The Sun "Batman“

om/kuva Heidi ja Markku Vaitinen

Tuomari Paula Heikkinen -Lehkonen

Kuva on oikein onnistunut, koira on tarkka ja tausta häivyttynyt 
eikä häiritseviä varjoja ole. Pystykuva sopii tähän erinomaisesti. 
Koiralla on vekkuli ilme, kun tuuli on tuivertanut karvat toisen 
silmän päälle. Kuva on edestäpäin, joten sivukuvaa ei tässä näe, 
mutta etuosa on todella hyvä, täyteläinen eturinta ja vahva 
kuono, korvien sijainti hyvä. Jos nyt ollaan hirveän tarkkoja niin 
koira voisi olla ihan himpun verran enemmän oikealla.


