
Tervetuloa ryhmänäyttelyyn!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä 
koirasi näyttelynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn 
koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näytte-
lynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata klipsi, hakaneula tms. Muista koirallesi myös näyt-
telyremmi, makuualusta sekä vettä ja vesikuppi! 
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat koirat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa par-
haisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. Koirien tu-
lee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua 
arvostelun alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. 
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypai-
kalla. 

Näyttelypaikka 
Näyttelypaikkana toimii tanssipaikka Metsälinna.
Osoite Hirsikankaantie 10, Varrasniemi, Akaa.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (ark.
klo 11–17), puh. (09) 887 30 320  tai info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ennen näyttelyä:  Merituuli Stenberg 
0400887403 tai merituuli.stenberg@gmail.com
Näyttelypäivänä 0400 887403 ja 0400 537576

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn pal-
kintopisteestä näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. 
Palkintoja ei lähetetä postitse.

Hinnat ja muuta infoa
Sisäänpääsy ilmainen.
Parkkimaksu 5 €.
Luettelo 5 €.
Näyttelypaikalla on buff etti. Varatkaa käteistä mukaan.
Näyttelypaikalla ei ole pankkiautomaattia. 

Rokotukset:
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton halli-
tuksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme 
näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset. 
Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, il-
moittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty 
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnis-
tetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä 
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat ro-
kotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan 
pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtu-
mahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon va-
roaika). Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 1 vuo-

den. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivo-
tautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden 
ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. 
Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikis-
sa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana 
päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfek-
tioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolika-
navan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. 
Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia 
koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoi-
dettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopin-
gsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä:
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisis-
sa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.Mikäli koiralla on 
siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran 
omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen si-
run pystyy lukemaan.Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota 
ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen 
koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toi-
mimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

Näyttelytoimikunta toivottaa kaikille 
mukavaa näyttelypäivää!

Akaan koiranäyttely
Helatorstaina 10.5.2018
Järjestäjä  Toijalan Seudun Ajokoiramiehet ja Valkeakosken Metsästysyhdistys



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Juha Lehtinen ................................................... 48 
mäyräkoirien mittaus .................................................  10:00
mäyräkoira, karkeakarvainen ............................... 16 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ....................... 3 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ...................... 1 
mäyräkoira, pitkäkarvainen .................................... 8 11:15
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen.......................... 3 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ......................... 1 
mäyräkoira, lyhytkarvainen .................................. 12 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .......................... 4 

KEHÄ 2
Riitta Lahtovaara .............................................. 36 
Harjoitusarvostelija Sophie Aspholm; suomenajokoira
Harjoitusarvostelija Erica Pettersson; kaikki rodut
suomenajokoira ...................................................... 10 11:00
dalmatiankoira ........................................................ 16 
rhodesiankoira .......................................................... 1 
beagle ......................................................................... 3 
dreeveri ...................................................................... 2 
bretagnenbassetti ...................................................... 1 
basset hound ............................................................. 3 

KEHÄ 3
Marjo Jaakkola ................................................. 49 
Harjoitusarvostelija Anett Finnig: englanninspringerspanieli
labradorinnoutaja ................................................... 25 10:00
kiharakarvainen noutaja .......................................... 5 
viiriäiskoira ................................................................ 1 
barbet ......................................................................... 1 
kooikerhondje ........................................................... 2 12:00
espanjanvesikoira...................................................... 5 
lagotto romagnolo .................................................... 3 
englanninspringerspanieli ....................................... 7 

KEHÄ 4
Tiina Illukka ..................................................... 59 
novascotiannoutaja .................................................. 7 10:00
kultainennoutaja ..................................................... 14 
sileäkarvainen noutaja ........................................... 10 11:15
portugalinvesikoira .................................................. 6 
fi eldspanieli ............................................................... 1 
amerikancockerspanieli ........................................... 5 
cockerspanieli ......................................................... 16 

Loppukilpailut
Loppukilpailut alkavat noin klo 14.00

FCI 4/6  .......................................Riitta Lahtovaara
FCI ryhmä 8  .....................................Tiina Illukka
Paras kasvattajaryhmä  ................. Marjo Jaakkola
Paras veteraani   .............................. Juha Lehtinen
Näyttelyn paras  ................................Tiina Illukka 


