
Tervetuloa pentunäyttelyyn!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikatau-
lu sekä koirasi näyttelynumero. Muista ottaa 
mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, 
rokotustodistukset ja näyttelynumero. Nu-
merolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata klipsi, hakaneula tms. Muista koirallesi 
myös näyttelyremmi, vettä ja vesikuppi sekä 
makuualusta. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saa-
pumista. Arvostelun jälkeen saavat poistua 
muut paitsi rotunsa parhaat pennut (ROP) ja 
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuulu-
vat koirat, jotka jatkavat kilpailua näyttelyn 
ryhmäkilpailuissa.
Näyttelyt kuuluvat osakilpailuina Royal Canin 
Puppy Cup -pentunäyttelyiden sarjaan jonka 
fi naali käydään 16.12.2018 Helsingissä.

Huomioitavaa

Näyttelyt pidetään Lemmikki 2018 -mes-
sujen yhteydessä, jossa mukana myös kissa-
näyttely, kaninäyttelyt sekä paljon muita lem-
mikkejä. Otathan muut lemmikit huomioon. 
Koirien kanssa liikkuminen hallissa E on eh-
dottomasti kielletty. Koirien ulkoilutusalue on  
huolto-ovi 2 läheisyydessä.
Kaikkien näyttelyalueelle tulevien koirien ro-
kotustodistukset tarkastetaan.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus. 
Osoite: Ilmailunkatu 20, 3390 Tampere.

Sisääntulo
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. 
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähin-
tään tuntia ennen annettua arvosteluajan al-
kamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.

Koirat voivat tulla sisään vain Hallin A 
huolto-ovesta 2 – mistään muusta ovesta 
ei voi tuoda koiria näyttelyyn!
Näyttelyn luettelo on myynnissä palkintojen-
jakopisteessä, hinta 5€.

Pysäköinti 
Pysäköintimaksu 6€
Pysäköintilipukkeita myydään lipunmyynti-
kassoilta, jotka löytyvät sisäänkäyntien yh-
teydestä. Ulkoalueella voi myös maksaa ulos-
ajaessa, mutta yleisen liikenteen sujuvuuden 
vuoksi suosittelemme suorittamaan pysä-
köintimaksun jo sisätiloissa.

Sisäänpääsy & Lipunmyynti
• Aikuiset päivälippu 10 €/hlö
• Lapset (3-15 v.) päivälippu 6 €/hlö
• Perhelippu (2 aikuista ja 2 lasta) 25 €

Huomioithan ettei koirien sisäänkäynnissä, 
huolto-ovi 2, ole lipunmyyntiä.

Osta liput edullisemmin ennakkoon.
Verkkokaupasta saat messuliput helposti. Kun 
ostat lippusi verkkokaupasta saat sen etuhin-
taan. Katso www.ticketmaster.fi 

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa Showlinkin pal-
kintojenjakopisteestä. Showlink osasto A 221.
Näyttelytoimikunta ei postita palkintoja jälki-
käteen.

Lapsi&Koira ja parikilpailu
Lapsi ja koira -kilpailuun sekä parikilpailuihin 
ilmoittautuminen klo 12:30 mennessä kum-
panakin päivänä näyttelyn toimistoon, joka 
on Showlinkin piste, osasto A 221. Parikilpailu 
5€. Parikilpailuun voivat osallistua samanro-
tuiset pennut, jotka ovat ilmoitettu näytte-
lyyn. Ilmoittautuminen vain näyttelypaikalla.



Tartuntatauteihin liittyviä muita mää-

räyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripu-
liin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, 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 hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistus-
merkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan 
ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta en-
nen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on 
siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnis-
ta, on koiran omistajalla oltava mukanaan lu-
kulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.
Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tun-
nistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kysei-
nen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping-säännöt koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja 
ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoitteessa www.
kennelliitto.fi 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut arkisin 
klo 11–17 Showlink Oy: puh. (09) 887 30320 
tai email: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut: Erika Paqvalin-Skurnik
puh. +358 50 388 6370

Tuomarinmuutokset
Olemme joutuneet tekemään jotakin tuoma-
rimuutoksia, jotka on merkitty aikatauluihin 
*-merkillä. Muutokset eivät oikeuta maksun-
palautukseen.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennellii-
ton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyk-
siä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokai-
sen koiran rokotustodistukset.
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteel-
listen rokotusten takia, ilmoittautumismaksua 
ei makseta takaisin. Koiralla tulee olla rokotus-
todistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), 
johon on merkitty rokotteen viimeinen voi-
massaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edel-
liset rokotukset. 
Jotta  koira voi olla läsnä tapahtumassa,  tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla roko-
tettu vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). 
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut tehosteet ovat voimas-
sa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukai-
sesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut roko-
tukset ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka- ja raivotautiroko-
tuksen varoaika: Jos koiran rokotus on van-
hentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.



www.lemmikkitampere.fi 

www.showlink.fi /shows/tampere-pentunayttely18/

 www.tampereenmessut.fi 



* vehnäterrieri ..........................................2 12:00
* irlanninterrieri .......................................2 
* airedalenterrieri ...................................1 
* australianterrieri ..................................2 
* skotlanninterrieri .................................2 
* valkoinen länsiylämaanterrieri .......2 

KEHÄ 3
Maija Lehtonen ...........................48 
basset hound ...........................................3 10:00
beagle .........................................................3 
grand basset griff on vendéen ...........1 
rhodesiankoira ........................................2 
dalmatiankoira ........................................1 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ....1 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ...2 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ................3 
mäyräkoira, karkeakarvainen .............1 11:00
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................3 
mittelspitz, muut värit ..........................1 
mittelspitz, musta ja ruskea ................1 
mittelspitz, valkoinen ............................2 
kleinspitz, muut värit ............................1 
saksanpystykorva, keeshond .............2 
buhund ......................................................1 
länsigöötanmaanpystykorva .............6 
meksikonkarvatonkoira, iso ................2 12:00
kainkoira ....................................................1 
akita .............................................................1 
alaskanmalamuutti ................................1 
amerikanakita ..........................................1 
karjalankarhukoira .................................1 
pohjanpystykorva ..................................1 
siperianhusky ...........................................2 
* venäjänvinttikoira ...............................2 
* saluki ........................................................1 
* whippet ...................................................1 

SUNNUNTAI

KEHÄ 1  
Olli Kokkonen .............................40 
venäjänmustaterrieri .............................2 10:00
tiibetinmastiffi   .........................................2 
leonberginkoira.......................................2 
newfoundlandinkoira ...........................3 
rottweiler ...................................................3 
dobermanni ..............................................3 
bullmastiffi   ................................................2 
bordeauxindoggi ....................................1 11:00
tanskandoggi, musta ja harlekiini ....4 
berninpaimenkoira ................................7 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ......1 
kääpiöpinseri ...........................................6 
kääpiösnautseri, musta-hopea ..........2 12:00
kääpiösnautseri, pippuri & suola ......1 
kääpiösnautseri, valkoinen .................1 
Anna Mäkinen ............................... 5 
Junior handler ...........................................  12:30
10-13 vuotiaat..........................................1 
14-17 vuotiaat..........................................4 
Lapsi&Koira .................................................  13:00

KEHÄ 2
Juha Putkonen ............................43 
havannankoira .........................................6 10:00
bichon frisé ...............................................1 
griff on bruxellois ....................................1 
prahanrottakoira .....................................2 
mopsi ..........................................................2 
ranskanbulldoggi ...................................1 
japanese chin ...........................................1 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ...........2 
kiinanharjakoira ......................................1 11:00
lhasa apso .................................................1 
shih tzu .......................................................1 
maltankoira...............................................1 
tiibetinspanieli .........................................3 
cavalier kingcharlesinspanieli ............2 
chihuahua, lyhytkarvainen .................2 
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu .1 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ................2 
villakoira, toy ............................................2 

Arvioitu arvosteluaikataulu

Tuomarinmuutokset
Olemme joutuneet tekemään jotakin tuomarimuutoksia, jotka on merkitty aikatauluihin *-merkillä.
Muutokset eivät oikeuta maksunpalautukseen.



KEHÄ 4
Tanya Ahlman-Stockmari ...........51 
saksanpaimenkoira ................................1 10:00
australianpaimenkoira ..........................1 
belgianpaimenkoira, groenendael ..1 
lk pyreneittenpaimenkoira .................1 
bordercollie ..............................................2 
lancashirenkarjakoira ............................1 
schipperke ................................................3 
shetlanninlammaskoira ........................3 
sileäkarvainen collie ..............................1 
schapendoes ............................................1 
slovakiancuvac ........................................1 
punainen irlanninsetteri ......................1 11:00
lyhytkarvainen saksanseisoja .............2 
pointteri .....................................................1 
* walesinterrieri .......................................1 
* cairnterrieri ............................................2 
* borderterrieri ........................................1 
* brasilianterrieri .....................................1 
* dandiedinmontinterrieri ...................1 
* englanninkääpiöterrieri ....................1 
* norwichinterrieri ..................................1 
* silkkiterrieri ............................................1 
* jackrussellinterrieri .............................2 
* skyenterrieri...........................................1 
* kultainennoutaja .................................8 12:00
* labradorinnoutaja ...............................2 
* novascotiannoutaja ............................2 
* englanninspringerspanieli ...............2 
* lagotto romagnolo..............................5 

RYHMÄKILPAILUT SUNNUNTAI  - N. 14.30

Junior Handler BIS Anna Mäkinen

FCI 1  Tanya Ahlman-Stockmari
FCI 2  Olli Kokkonen
FCI 3  Tanya Ahlman-Stockmari
FCI 4  Maija Lehtonen
FCI 5  Maija Lehtonen
FCI 6  Maija Lehtonen
FCI 7  Tanya Ahlman-Stockmari
FCI 8  Juha Putkonen
FCI 9  Juha Putkonen
FCI 10  Maija Lehtonen
 
Paras pari Tanya Ahlman-Stockmari
Paras kasvattajaryhmä Maija Lehtonen
Best in Show Tanya Ahlman-Stockmari

Kehässä 5 voit harjoitella omatoimi-
sesti koko viikonlopun ajan



KENNELLIITTO JÄRJESTÄÄ ROYAL CANIN PUPPY CUP -PENTUNÄYTTELYIDEN SARJAN.

Jokaisessa Royal Canin Puppy Cup -näyttelyssä 
kilpaillaan kahdessa arvosteluluokassa. 
Mukaan voivat ilmoittautua 5- alle 7 kk ja 
7- alle 9 kk ikäiset pennut.

P -PENTUNÄYTTELYIDEN SARJAN.

Royal Canin Puppy Cup -aikataulu

24.3.2018 Royal Canin Pentunäyttely Jyväskylä
25.3.2018 Royal Canin Pentunäyttely Jyväskylä
21.4.2018 Royal Canin Pentunäyttely Helsinki
22.4.2018 Royal Canin Pentunäyttely Helsinki
1.9.2018 Royal Canin Pentunäyttely Tampere
2.9.2018 Royal Canin Pentunäyttely Tampere
15.12.2018 Helsinki Puppy Show, Helsinki, Koiramessut
16.12.2018 Voittaja Puppy Show, Helsinki, Koiramessut
16.12.2018 Royal Canin Puppy Cup -fi naali, Helsinki, Koiramessut

Royal Canin Puppy Cup huipentuu joulukuussa Koiramessuilla Messu-
keskuksessa. Messuilla järjestetään kaksi viimeistä pentunäyttelyä sekä 
koko vuoden huipentava fi naali, jossa valitaan Royal Canin Puppy Cup 
2018 -kilpailun voittaja. 
Finaali järjestetään Suomen suurimmassa koiratapahtumassa hallissa 1.



Showlinkin osasto
A 221
Näyttelyn toimisto
ja palkintojenjako




