
Tervetuloa ryhmänäyttelyyn!  
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine koi-
ramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. Koirien tulee saapua näyt-
telypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, 
kuitenkin viimeistään klo 13:00.
Koirien omistajien on huolehdittava jätöksien pois keräämisestä. Koi-
rat on ehdottomasti pidettävä kytkettynä sekä näyttelyalueella että sen 
ulkopuolella.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodis-
tukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä 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 kasvattajaluokkiin kuuluvat koi-
rat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Teivon Ravikeskus.
Teivon Ravikeskus sijaitsee Tampereen ja Ylöjärven rajalla Vaasantien 
(kantatie 65:n) tuntumassa noin 10 km Tampereen keskustasta luotee-
seen. Koska Teivolla ei ole omaa perinteistä katuosoitetta, lähiosoitteena 
toimii vain Teivon Ravirata tai Teivon Ravikeskus. Käytettäessä esim. 
Fonectan, Googlen, tms. hakupalveluita tai navigaattoreita – kirjoita 
osoitteeksi Ylöjärvi Ravitie, niin hakupalvelut tuovat näkyviin ravira-
tamme.
Raviradan GPS-koordinaatit ovat 61 31 45 / 23 37 49

HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! Autossa lämpötila voi ko-
hota nopeasti tappaviin lukemiin. 

Hinnasto
Ilmainen sisäänpääsy ja pysäköinti.
Luettelo 5 €.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy 
(ark. klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä: 
Laura Lamminsivu puh 041 503 5758

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, joka 
on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa koirasi 
osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 10.8.2018 mennessä 
(postileima) koiran tiedot, omat tilitietosi, numerolappu, kopio maksu-
kuitista ja yhteystietosi osoitteeseen:  Reetta Orava, Iirolantie 68, 38460 
Sastamala.
Palautuksesta on oikeus vähentää pankkikulut.

Lisätietoa
Kotisivulla on ollut virhe tuomarilistassa. Havannankoirille on ollut 
merkittynä virheellisesti tuomariksi Juha Putkonen. Rodun arvostelee 
Koiramme-lehden työsarkatekstin ja aikataulun mukaisesti Pirjo Aalto-
nen. Pahoittelemme sivuilla ollutta virhettä.

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa näyttelyn toimistosta arvostelulipukkeella. 
Ruusukkeet jaetaan arvostelukehissä. Näyttelytoimikunta ei postita pal-
kintoja jälkikäteen.

Rokotusmääräykset
Eläinlääkärintarkastus suoritetaan pistokokein. Näyttelyssämme nouda-
tetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyk-
siä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran (myös turistien) 
rokotustodistukset. Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai 
lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassa-
olopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla 
läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehostero-
kotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimas-
sa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähin-
tään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 
22. päivä rokotuksesta.

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, ken-
nelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. 
tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä ta-
pahtumassa 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 tunnistusmer-
kinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteri-
todistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mu-
kanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastukses-
sa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea ky-
seinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt  ja do-
pingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyi-
tä, kilpailuja ja kokeita. 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyyn.

Järjestäjät: Parkkuun metsästysseura ja Ylöjärven koirakerho



KEHÄ 1
Helin Tenson .........................................................................85
ranskanbulldoggi .........................................................................19 10:00
coton de tuléar .............................................................................17 11:00
kromfohrländer ............................................................................. 4 12:00
bolognese ........................................................................................ 4 
löwchen ........................................................................................... 4 
lhasa apso ........................................................................................ 2 
griff on belge.................................................................................... 1 
griff on bruxellois ........................................................................... 5 
petit brabancon .............................................................................. 2 
maltankoira .................................................................................... 3 
cavalier kingcharlesinspanieli ....................................................18 
* yorkshirenterrieri ........................................................................ 6 

KEHÄ 2
Juha Putkonen ......................................................................67
mopsi .............................................................................................15 10:00
bostoninterrieri ............................................................................17 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi...................................................... 4 12:00
kiinanharjakoira ..........................................................................12 
prahanrottakoira ............................................................................ 8 
bichon frisé ...................................................................................11 

KEHÄ 3
Maarit Hassinen ...................................................................64
venäjänbolonka .............................................................................. 3 10:00
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen .................................. 2 
villakoirien mittaus ........................................................................  10:15
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen ...... 5 
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen ............. 8 
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen ..................13 11:00
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen .........................19 
villakoira, toy ................................................................................14 

KEHÄ 4
Marja Salminen ....................................................................64
mäyräkoirien mittaus ....................................................................  9:45
mäyräkoira, pitkäkarvainen .......................................................12 10:00
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ........................ 5 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ........................ 4 11:00
mäyräkoira, karkeakarvainen ....................................................19 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ...................... 3 12:15
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ..................... 2 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ......................................................... 9 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ......................... 7 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ........................ 3 

KEHÄ 5
Paula Valakari .......................................................................86
australianterrieri ..........................................................................15 10:00
jackrussellinterrieri .....................................................................37 
- pennut .......................................................................................... 2 
- urokset ........................................................................................15 
- nartut  .........................................................................................20 12:00
norfolkinterrieri ............................................................................. 2 
norwichinterrieri ........................................................................... 6 

amerikankääpiökettuterrieri ........................................................ 1 
karkeakarvainen kettuterrieri ...................................................... 5 
sileäkarvainen kettuterrieri .......................................................... 3 
kääpiöbullterrieri ........................................................................... 1 
staff ordshirenbullterrieri ............................................................16 

KEHÄ 6
Paula Rekiranta ....................................................................87
tiibetinspanieli .............................................................................41 10:00
- urokset ........................................................................................19 
- nartut  .........................................................................................22 11:00
tiibetinterrieri................................................................................. 9 12:30
* chihuahua, lyhytkarvainen ......................................................16 
skotlanninterrieri ........................................................................... 8 
valkoinen länsiylämaanterrieri .................................................... 3 
* amerikanstaff ordshirenterrieri ................................................10 

KEHÄ 7
Pirjo Aaltonen ......................................................................88
chihuahua, pitkäkarvainen .........................................................29 10:00
papillon .........................................................................................10 11:45
phalène ............................................................................................ 3 
japanese chin .................................................................................. 5 
venäjäntoy, lyhytkarvainen ........................................................... 1 
venäjäntoy, pitkäkarvainen........................................................... 3 
havannankoira .............................................................................30 
- urokset .......................................................................................... 9 
- nartut  .........................................................................................21 
shih tzu ............................................................................................ 7 

KEHÄ 8
Pirjo Hjelm ...........................................................................59
cairnterrieri .................................................................................... 9 10:00
borderterrieri ...............................................................................10 
saksanmetsästysterrieri ................................................................. 1 11:00
parsonrussellinterrieri .................................................................. 9 
amerikankarvatonterrieri ............................................................. 4 
englanninkääpiöterrieri ................................................................ 4 
manchesterinterrieri ..................................................................... 2 12:15
irlanninterrieri ............................................................................... 1 
kerrynterrieri ................................................................................. 2 
vehnäterrieri ................................................................................... 3 
bedlingtoninterrieri ....................................................................... 3 
glen of imaalinterrieri ................................................................... 5 
silkkiterrieri .................................................................................... 4 
skyenterrieri ................................................................................... 2 

Ryhmäkilpailut
FCI3/4  .................................................................. Marja Salminen
FCI9 ......................................................................... Juha Putkonen
Paras Veteraani  ........................................................Helin Tenson
Paras kasvattajaryhmä  ........................................Paula Rekiranta
Best in Show  .......................................................... Pirjo Aaltonen

Arvosteluaikataulu

Mukavaa näyttelypäivää!


