
Tervetuloa Äänekosken ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine 
koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. Rokotus-
todistusten tarkistus alkaa klo 8:00. Koirien tulee saapua näyttely-
paikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, 
kuitenkin viimeistään klo 12:00.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotus-
todistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten 
kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, 
makuualusta ja vesikuppi!

Näyttelypaikka
Näyttelypaikan osoite: Römminkatu 22, 44120 Äänekoski 
Näyttelypaikalle on opastus. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (ark. klo 11–17)
puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä ja tiedustelut näyttelypäivinä: 
Jaakko Ilvonen 0407426787 tai Soili Valkeinen 0445102104 

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn ajan esittämällä arvoste-
lulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Hinnasto
•  Ei pysäköinti- eikä sisäänpääsymaksua 
•  Painettu luettelo 5 €
•  Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja tulospalvelun 
tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink”. Sähköisen 
näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon 
voi sovelluksessa maksaa jo ennen näyttelyä, mutta luettelon 
sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00.

Muuta
Näyttely paikalla on kahvio, maksuvälineenä käy vain käteinen. 
Lähimmät pankkiautomaatit sijaitsevat keskustan alueella, Citymar-
ketissa ja Osuuspankin talossa. 
Alueelle on tupakointia varten järjestetty oma alue. 
Nurmikentällä tupakointi ehdottomasti kielletty!

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien 
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vas-
taan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta 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 voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta 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 ro-
kotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukai-
sesti. 
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos 
koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jäl-
keen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusri-
puliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 
olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireetto-
mia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, ko-
keisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistuville koirille. Tunnistusmerkin-
nät tarkistetaan pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät 
lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa 
löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea ky-
seinen koira pois tästä tapahtumasta.Epäselvä tatuointi tai toimima-
ton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.

Tervetuloa Äänekoskelle ja mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjät Keski-Suomen Hirvihaukut, Rautionmäen Metsästysseura, Mahlun Riistamiehet
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kääpiöpinseri ...............................................................................10 10:00
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KEHÄ 3 ............................................................................  
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Ryhmäkilpailut
FCI 2 ....................................................Anca Giura, Romania
FCI 5/6 ........................................................Tuula Savolainen

Paras veteraani ...............................Anca Giura, Romania
Paras kasvattajaryhmä ............................Marianne Holm
Best in Show ............................................. Harto Stockmari


