
Tervetuloa näyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtai-
sine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran näyttelynume-
ro, joka oikeuttaa koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. 
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00. Koirien tulee saa-
pua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvoste-
luajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 13:00.  Huolehdi siitä, 
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Pidäthän näyttelyalueen siistinä ja siivoat koirien jätökset. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämis-
tä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Käpälämäen halli. Osoite: Jyrääntie 55, Valkeala. 
Kehät 1 & 2 arvostellaan ulkona. Sisäkehät ovat treenihallina 
toimivassa entisessä kasvihuoneessa. Varauduthan riittävällä 
vaatetuksella ja varaa koiralle lämmin alusta. Korjaathan mah-
dolliset roskat ja jätökset tekonurmelta välittömästi.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 
e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
Virpi Leppälä 050 380 5550 tai lhadanes@gmail.com

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn palkintopis-
teestä näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei 
lähetetä postitse.

Hinnasto ja lisätietoja
Pysäköinti 2 €.
Pääsymaksy 3 €/hlö, alle 18v ilmaiseksi. 
Luettelo 5 €.
Vain käteismaksu!
Näyttelypaikalla on kahvio ja alueella on myös mahdollisuus os-
taa grillimakkaraa ja lämmintä ruokaa.

Tuomarinmuutokset
Suuren koiramäärän vuoksi näyttelytoimikunta on joutunut 
tekemään tuomarimuutoksia, jotka on merkitty aikatauluihin 
*-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuo-
marinmuutoksen vuoksi, lähetä 28.2. mennessä koirasi tiedot, 
omat tilitietosi IBAN muodossa, maksukuitti ja yhteystietosi 
numerolapun kanssa rahastonhoitajalle osoitteella: Sari Kalso, 
Kouluraitti 26, 47900 Vuohijärvi tai sähköpostitse sari.kalso@
outlook.com. 
Huomaathan, että koiran sairastumisen vuoksi osallistumis-
maksua ei makseta takaisin.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tulta-
essa jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suo-
riteta takaisin. Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja 
tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen 

voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimas-
sa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehos-
terokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiroko-
tuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu ro-
kotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päät-
tymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmu-
kaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua näyt-
telyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntä-
miä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintä tarkastetaan 
ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suori-
tusta. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tun-
nista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kysei-
sen sirun pystyy lukemaan.Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei 
ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois 
tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Järjestäjät:  Suur-Selänpään Erämiehet ja Oravalan Metsästäjät
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Arvioitu arvosteluaikataulu
HUOM! Arvostelu kehässä 8 aloitetaan klo 9:30. Muissa kehissä ar-
vostelu alkaa klo 10.00. Kehät 1 & 2 arvostellaan ulkona.

KEHÄ 1, ulkona
Marja Talvitie ..................................................65 
* harmaa norjanhirvikoira ......................................... 23 10:00
* karjalankarhukoira .................................................... 15 11:15
* suomenpystykorva ................................................... 17 
* lapinporokoira ............................................................ 10 

KEHÄ 2, ulkona
Katja Korhonen ...............................................36 
suomenlapinkoira ........................................................ 35 10:00
- pennut ..............................................................................2 
- urokset ........................................................................... 18 
- nartut  ............................................................................ 15 
valkoinen ruotsinhirvikoira ..........................................1 
Auli Haapiainen-Liikanen ..............................44 
* jämtlanninpystykorva .............................................. 39 12:15
- urokset ........................................................................... 18 
- nartut  ............................................................................ 21 
* pohjanpystykorva ........................................................5 

KEHÄ 3
Auli Haapiainen-Liikanen ..............................29 
Harjoitusarvostelijat: Maija Lehtonen - suomenajokoira; 
Teija Urpelainen - suomen- ja venäjänajokoirat, beagle  
suomenajokoira ...............................................................9 10:00
venäjänajokoira ................................................................1 
karkeakarvainen italianajokoira .................................1 
pesukarhukoira ................................................................1 
sveitsinajokoira, berninajokoira .................................1 
smoolanninajokoira ........................................................1 
* basset artésien normand ...........................................2 
* beagle ............................................................................ 13 
Katja Korhonen ...............................................39 
sileäkarvainen noutaja ............................................... 29 12:15
chesapeakelahdennoutaja ..........................................1 
clumberinspanieli ...........................................................1 
irlanninvesispanieli .........................................................1 
kooikerhondje ..................................................................7 

KEHÄ 4
Joanna Pronin .................................................43 
Harjoitusarvostelijat: Sanna Kavén - bretoni, pienimusterinsei-
soja, italianseisojat, weimarinseisoja, stabijhoun; Eeva Resko 
- lk. & kk. saksanseisojat; Elina Haapaniemi - bretoni, pienimus-
terinseisoja
karkeakarvainen saksanseisoja ..................................1 10:00
lyhytkarvainen saksanseisoja ................................... 12 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ......................................3 
englanninsetteri ..............................................................4 11:00
gordoninsetteri ................................................................7 
pointteri ..............................................................................1 
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen ............................2 
* spinone ............................................................................2 
* stabijhoun .......................................................................3 12:00
* italianseisoja ...................................................................1 
* sininenpicardienspanieli............................................1 
* pienimünsterinseisoja ................................................2 
bretoni .................................................................................4 

KEHÄ 5
Hilkka Salohalla ..............................................58 
* kiharakarvainen noutaja ............................................6 10:00
* portugalinvesikoira ................................................... 11 
* englanninspringerspanieli (PENNUT) ...................1 11:00
* walesinspringerspanieli (PENNUT) ........................1 
* amerikancockerspanieli .......................................... 10 
* lagotto romagnolo.................................................... 26 11:45
* kultainennoutaja (PENNUT) .....................................3 

KEHÄ 6
Pekka Teini ......................................................87 
Harjoitusarvostelijat: Teija Urpelainen - dreeverit, Elina Haa-
paniemi - novascotiannoutajat; Reino Korpela - novascotian-
noutajat ja cockerspanielit
novascotiannoutaja ..................................................... 33 10:00
- pennut ..............................................................................1 
- urokset ........................................................................... 14 
- nartut  ............................................................................ 18 
cockerspanieli ................................................................ 32 12:00
- urokset ........................................................................... 11 
- nartut  ............................................................................ 21 
itäsiperianlaika .................................................................2 
islanninlammaskoira ......................................................4 
länsigöötanmaanpystykorva ......................................3 
petit basset griff on vendéen .......................................4 
bretagnenbassetti ...........................................................2 
basset hound ....................................................................3 
dreeveri ...............................................................................4 

KEHÄ 7
Paavo Mattila ..................................................88 
punainen irlanninsetteri ............................................ 17 10:00
espanjanvesikoira ......................................................... 19 11:00
labradorinnoutaja ........................................................ 52 12:00
- pennut ..............................................................................2 
- urokset ........................................................................... 24 
- nartut  ............................................................................ 26 

KEHÄ 8
Marjo Jaakkola ................................................96 
Harjoitusarvostelija: Maija Lehtonen -walesinspringerspanieli 
kultainennoutaja (ei PENNUT) ................................. 52 09:30
- urokset ........................................................................... 24 
- nartut  ............................................................................ 28 10:45
englanninspringerspanieli (ei PENNUT) .............. 28 12:30
walesinspringerspanieli (ei PENNUT) .................... 16 

Ryhmäkilpailut

Ryhmäkilpailut aloitetaan noin klo 15.30 
Kilpailuiden alkamisaika ja järjestys voivat muuttua.

Ryhmä 5  ................................. Katja Korhonen
Ryhmä 6  .................Auli Haapiainen-Liikanen
Ryhmä 7/8  .....................................Pekka Teini

Paras veteraani  .............................Pekka Teini
Paras kasvattajaryhmä .......... Marjo Jaakkola
BIS  ..............................................Paavo Mattila

Mukavaa näyttelypäivää!


