
––Tervetuloa Lahden Pentunäyttelyyn!
Oheisena näyttelymme arvioitu aikataulu, 
sekä koiran näyttelynumero. Otathan mukaan 
näyttelyyn koiran rekisterikirjan, rokotus-
todistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan 
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista 
myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi!

Näyttelypaikka on Lahden Messukeskuk-
sessa. Näyttelypaikkana on valoisa ja erittäin 
tilava messuhalli. Messuhallin lattia on liu-
kas, mutta olemme laittaneet kehiin matot. 
Kehien ympärillä on penkkejä. Huomioitte-
han pelastustiet, jotka tulee pitää näyttelypäi-
vänä tyhjinä. Ilmaisia pysäköintipaikkoja on 
messukeskuksen läheisyydessä. 

Näyttelyymme on ilmoittautunut vajaa 900 
pentua ja olemme joutuneet tekemään joitain 
tuomarimuutoksia. Tuomarinmuutokset ei-
vät oikeuta näyttelymaksun palauttamiseen. 
Tutustu rotuasi koskeviin muutostietoihin 
ohessa olevasta aikataulusta.

Näyttelypaikan osoite: Urheilukeskus / 
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti. Paikalle on 
myös opasteet. (ks. http://kartta.lahti.fi /). 
Lahdessa on poikkeuksellisia liikennejärjes-
telyjä ja liikenne voi ruuhkautua messukes-
kuksen läheisyydessä. Varaathan runsaasti 
aikaa saapumiseen.
Näyttelynumerot ja sisäänpääsy
Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyt-
telyn aikataulu, josta selviävät arvioidut ro-
tukohtaiset arvosteluaikataulut. Koirat, jotka 
eivät osallistu ryhmäkilpailuihin, voivat pois-
tua arvostelun jälkeen. Näyttelynumerolla 
käynti ulkoilutusalueelle. 
Arvostelu alkaa klo 10.00. Tuomarit arvoste-
levat 15-20 koiraa tunnissa, mutta jotkut saat-
tavat arvostella yli 20 koiraa tunnissa. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia 
ennen annettua arvosteluajan alkamista, kui-
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Lahden Messukeskus, Urheilukeskus / Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI 
tenkin viimeistään kello 13.00. Näyttelyyn 
osallistujalla on vastuu saapua ajoissa näyt-
telypaikalle. Arvostelusta myöhästynyt koira 
voi saada ainoastaan laatuarvostelun.

Koiran mukana pääsee aina yksi näytteil-
leasettaja veloituksetta, muuten pääsymak-
sut: 5 €, alle 15-v. ilmaiseksi. Luettelo 5 € 
(vain käteinen).
Eläinlääkäri ja rokotustodistusten 
tarkastus
Näyttelyyn saapuessa jokaisesta koirasta on 
esitettävä rokotustodistus. Näyttelyyn osal-
listuvien koirien on myös oltava tunnistus-
merkittyjä joko mikrosirulla tai tatuoinnilla. 
Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 9.00, 
jolloin ovet aukeavat. Rokotustodistusten ja 
tunnistusmerkintöjen tarkastus on sisäänpää-
syn yhteydessä. Rokotusten tarkastus päättyy 
klo 13
Ohjeita
• Koirien häkeille on varattu omat tilansa. 
Koirien häkkien sijoittaminen siten, että es-
teetön liikkuminen käytävillä vaikeutuu (pa-
loturvallisuus) tai, että kehien seuraaminen 
kehän laidalta estyy, on kielletty. 
Huomioi myös sallitut trimmauspaikat! 
Muualla trimmaaminen on kielletty!
• WC-tilat sijaitsevat Lahti Hallin alakerras-
sa, sekä sisääntulo aulassa. Koiria EI mukaan 
WC-tiloihin.
• Muistathan myös kerätä koirien jätökset 
näyttelypaikoilta. Kakkapusseja jaetaan roko-
tusten tarkastuksen yhteydessä.
• Käynti ulkoilutusalueelle numerolapulla 
Lahti Hallin perältä.
• Messuhallissa ei ole pankkiautomaattia eikä 
rahanvaihtoa. Lähin pankkiautomaatti sijait-
see Lahden keskustassa noin kilometrin pääs-
sä Messukeskuksesta. 
• Ravintolapalveluista vastaa Ravintola Koti. 
Se sijaitsee messuhallin toisessa kerroksessa, 



KEHÄ 1  
Marja Talvitie ........................... 85 
* ranskanbulldoggi ......................... 17 10:00
* mopsi ............................................... 8 
* bostoninterrieri .............................. 3 
* kiinanharjakoira........................... 12 
* griff on belge .................................... 1 12:15
* griff on bruxellois ............................ 2 
* papillon ........................................... 9 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen . 2 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen.. 1 
mäyräkoira, pitkäkarvainen .......... 10 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 2 
mäyräkoira, karkeakarvainen ......... 6 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .. 8 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ............ 4 
KEHÄ 2  
Saija Juutilainen ....................... 78 
punainen irlanninsetteri .................. 9 10:00
rhodesiankoira .................................. 5 
dalmatiankoira ................................ 15 
suomenajokoira ................................ 4 
amerikankettukoira .......................... 1 11:45
karkeakarvainen italianajokoira ..... 1 
dreeveri .............................................. 2 
bretagnenbassetti .............................. 1 
beagle ................................................. 6 
irlanninsusikoira ............................... 5 
skotlanninhirvikoira ........................ 4 
afgaaninvinttikoira ........................... 3 
venäjänvinttikoira ............................. 1 
unkarinvinttikoira ............................ 1 
puolanvinttikoira .............................. 1 
sloughi ................................................ 1 
saluki .................................................. 9 
whippet .............................................. 7 
italianvinttikoira ............................... 2 
KEHÄ 3  
Mari Pajaskoski ........................ 73 
faaraokoira ......................................... 1 10:00
thai ridgeback .................................... 1 

Arvioitu arvosteluaikataulu
Käytössä ovat sähköiset arvostelut. Arvostelut 
lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoitta-
jan sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa 
myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä ja 
tulospalvelusta.

käynti sisääntuloaulasta (näyttelyjärjestäjällä 
ei ole omaa kahviota). Ravintolassa on lou-
nasta tarjolla klo 11-15.
• Näyttelyyn ei saa tuoda turistikoiria.
Rokotusohjeet
Rokotustodistukset tarkastetaan koirien tul-
lessa näyttelypaikalle. Rokotusvaatimukset 
ovat SKL-FKK:n määräysten mukaiset ja ne 
on julkaistu Koiramme-lehdessä. Mikäli koi-
ra hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ei 
toimikunta suorita ilmoittautumismaksua 
takaisin.
Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi 
Palkinnot
Palkintoihin olemme perinteisesti panosta-
neet poikkeuksellisen paljon! Muista noutaa 
palkinnot toimistosta! 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (ark. klo 11-17), 
puh. (09) 887 30 320 tai info@showlink.fi 
Muut tiedustelut/toimisto:
Marianne Nurminen p. 050 586 2910
marianne.e.mantyla@gmail.com
Tarja Söderholm p. 040 583 1471 (ark. klo 
15–18) tarja.kristiina@luukku.com

Näyttelyn toimistossa henkilökuntamme 
vastaa mielellään kaikkiin näyttelyä koske-
viin kysymyksiisi.

Parikilpailuun ja Lapsi -ja Koira kilpailuun 
ilmoittautuminen näyttelyn toimistoon klo 
13 mennessä, josta saa myös kilpailunu-
meron. Lapsi -ja Koira kilpailun arvostelee 
Erika Häkkinen. 
Parikilpailu 10€ Lapsi -ja Koira kilpailu 5€
Seuraa viime hetken tiedotteita nettisivuil-
tamme: www.lahdenkayttokoira.fi 

Oikein mukavaa näyttelypäivää!
Järj: Lahden Käyttökoira ry



meksikonkarvatonkoira, kk ............ 1 
jämtlanninpystykorva ...................... 6 
alaskanmalamuutti ........................... 3 
akita .................................................... 4 
kainkoira ............................................ 1 
eurasier............................................... 4 
samojedinkoira ............................... 11 
suomenlapinkoira ........................... 15 11:45
siperianhusky .................................... 6 
lapinporokoira .................................. 3 
lunnikoira .......................................... 1 
suomenpystykorva ........................... 4 
pohjanpystykorva ............................. 2 
buhund ............................................... 4 
shiba ................................................... 4 
japaninpystykorva ............................ 1 
volpino italiano ................................. 1 
KEHÄ 4  
Tarja Löfman ............................ 81 
petit brabancon ................................. 2 10:00
venäjänbolonka ................................. 2 
cavalier kingcharlesinspanieli ....... 13 
chihuahua, lyhytkarvainen .............. 4 
chihuahua, pitkäkarvainen .............. 3 
bichon frisé ........................................ 6 
bolognese ........................................... 1 
coton de tuléar .................................. 7 
havannankoira .................................. 6 12:00
lhasa apso ........................................... 5 
löwchen .............................................. 3 
maltankoira ....................................... 1 
shih tzu ............................................... 2 
japanese chin ..................................... 1 
tiibetinspanieli .................................. 4 
tiibetinterrieri.................................... 3 
villakoira, toy ..................................... 1 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ............. 4 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ............ 1 
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu 7 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va 2 
villakoira, iso, ha/ap/pu ................... 3 
KEHÄ 5  
Heli Siikonen ............................ 54 
kultainennoutaja ............................. 29 10:00
labradorinnoutaja ........................... 15 
sileäkarvainen noutaja ................... 10 

Junior handler ................................. 24 13:30
- nuoremmat ..................................... 9 
- vanhemmat ................................... 15 
KEHÄ 6  
Kirsi Nieminen ......................... 78 
kerrynterrieri .................................... 1 10:00
vehnäterrieri ...................................... 9 
airedalenterrieri ................................ 1 
irlanninterrieri .................................. 5 
karkeakarvainen kettuterrieri ......... 3 
sileäkarvainen kettuterrieri ............. 2 
jackrussellinterrieri ........................ 11 
borderterrieri .................................... 7 11:45
cairnterrieri ....................................... 9 
ceskyterrieri ....................................... 2 
glen of imaalinterrieri ...................... 3 
sealyhaminterrieri ............................ 1 
dandiedinmontinterrieri ................. 3 
australianterrieri ............................... 3 
norfolkinterrieri ................................ 3 
norwichinterrieri .............................. 1 
valkoinen länsiylämaanterrieri ....... 3 
skotlanninterrieri .............................. 3 
silkkiterrieri ....................................... 3 
brasilianterrieri ................................. 1 
englanninkääpiöterrieri ................... 4 
KEHÄ 7  
Jouni Nummela ........................ 70 
kääpiöpinseri ..................................... 6 10:00
dobermanni ....................................... 4 
broholminkoira ................................. 6 
leonberginkoira ................................. 6 
berninpaimenkoira ......................... 12 
hovawart ............................................ 5 12:00
bokseri ................................................ 5 
rottweiler.......................................... 26 
KEHÄ 8  
Nina Janger ............................... 68 
bouvier ............................................... 6 10:00
slovakiancuvac .................................. 1 
valkoinenpaimenkoira ..................... 6 
tsekinpaimenkoira ............................ 3 
hollanninpaimenkoira, lk ................ 1 
hollanninpaimenkoira, pk ............... 1 
lk pyreneittenpaimenkoira .............. 2 
australianpaimenkoira ..................... 6 



australiankelpie ................................. 2 
polski owczarek nizinny .................. 1 
schapendoes ...................................... 1 
vanhaenglanninlammaskoira.......... 2 
partacollie .......................................... 1 11:45
pieni amerikanpaimenkoira ............ 2 
puli, muut värit ................................. 1 
welsh corgi cardigan ......................... 2 
welsh corgi pembroke ...................... 9 
schipperke .......................................... 1 
shetlanninlammaskoira ................. 20 
KEHÄ 9  
Erika Häkkinen ........................ 50 
* kääpiösnautseri, musta .................. 2 10:00
* kääpiösnautseri, musta-hopea ..... 2 
* kääpiösnautseri, pippuri & suola . 6 
* kääpiösnautseri, valkoinen ........... 3 
* länsigöötanmaanpystykorva....... 13 
* kleinspitz, musta ja ruskea ............ 1 11:30
* kleinspitz, muut värit .................... 2 
* mittelspitz, musta ja ruskea .......... 2 
* mittelspitz, muut värit ................... 4 
* mittelspitz, valkoinen .................... 2 
* keeshond ....................................... 13 
KEHÄ 10  
Marianne Holm ........................ 71 
* lancashirenkarjakoira .................... 8 10:00
* bordercollie ..................................... 7 
* pitkäkarvainen collie ................... 17 
* sileäkarvainen collie .................... 17 11:45
* belgianpaimenkoira, groenendael 11 
* belgianpaimenkoira, laekenois ..... 2 
* belgianpaimenkoira, tervueren .... 5 
* saksanpaimenkoira ........................ 3 
* saksanpaimenkoira, pk ................. 1 
KEHÄ 11  
Mervi Raisaari .......................... 66 
* apinapinseri .................................... 2 10:00
* pinseri .............................................. 4 
* englanninbulldoggi ....................... 2 
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira 5 
* appenzellinpaimenkoira ............... 1 
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen 1 
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen 1 
* cane corso ....................................... 1 

* keskiaasiankoira ............................. 1 
* mastiffi   ............................................. 1 
* newfoundlandinkoira .................... 5 
* pyreneittenkoira ............................. 7 
* pyreneittenmastiffi   ......................... 1 
* tiibetinmastiffi   ................................ 3 11:45
* tanskandoggi, ke/ti ...................... 10 
* tanskandoggi, musta ja harlekiini 2 
* tanskandoggi, sininen ................... 2 
* englanninsetteri ............................. 1 
* gordoninsetteri ............................... 1 
* karkeakarvainen saksanseisoja .... 1 
* lyhytkarvainen saksanseisoja ....... 3 
* lyhytkarvainen unkarinvizsla ....... 1 
* karkeakarvainen unkarinvizsla .... 1 
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen . 1 
* pointteri .......................................... 1 
* spinone ............................................ 3 
* bretoni ............................................. 1 
* korthalsingriff oni ........................... 1 
* stabijhoun ....................................... 2 
KEHÄ 12  
Paula Rekiranta ........................ 74 
* suursnautseri, musta...................... 4 10:00
* snautseri, musta ............................. 2 
* snautseri, pippuri & suola ............. 3 
* amerikanstaff ordshirenterrieri ..... 5 
* staff ordshirenbullterrieri .............. 2 
* bullterrieri ....................................... 1 
* kääpiöbullterrieri ........................... 3 
* kooikerhondje ................................ 2 
* amerikancockerspanieli ................ 1 
* cockerspanieli ............................... 11 
* espanjanvesikoira ........................... 9 12:00
* portugalinvesikoira ........................ 5 
* lagotto romagnolo ......................... 5 
* clumberinspanieli .......................... 2 
* fi eldspanieli ..................................... 1 
* englanninspringerspanieli .......... 11 
* walesinspringerspanieli ................. 3 
* novascotiannoutaja ........................ 1 
* chesapeakelahdennoutaja ............. 1 
* kiharakarvainen noutaja ............... 2 


