
Tervetuloa pentunäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine 
koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. Rokotus-
todistusten tarkistus alkaa klo 8:30 näyttelyn auetessa. Koirien tulee 
saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvostelu-
ajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  Huolehdi siitä, että 
olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 
Kehissä arvostelu aloitetaan klo 10.00.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotus-
todistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten 
kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, 
makuualusta ja vesikuppi. Arvostelun jälkeen saavat poistua muut 
paitsi rotunsa parhaat  pennut sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.
Näyttelyssä järjestetään myös paras pari -kilpailu.Parikilpailuun il-
moittautuminen toimistossa, maksu 5 €. Parikilpailuun voivat osal-
listua samanrotuiset uros ja narttu, jotka ovat ilmoitettu näyttelyyn.

Näyttelypaikka

Näyttelypaikka on Oitin yläaste, osoite: Vartiomäentie 2, Oitti.

Paikalla ovat myymässä Hollolan nahkapaja ja Husse.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, 
e-mail: info@showlink.fi 
Tiedustelut näyttelypäivänä p. 040 9604711

Hinnasto ja muuta tietoa

Ei sisäänpääsy- ja pysäköintimaksua.
Mobiililuettelo 2,99 €. Ei painettua luetteloa.
Mahdollisuus ostaa rotukohtainen tuloste toimistosta hintaan 3€.

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospal-
velun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink”. Sähköisen näyt-
telyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi sovel-
luksessa tilata ja maksaa jo ennen näytelyä, mutta luettelon sisältö 
julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00.

Käytössä ovat sähköiset arvostelut. Arvostelut lähetetään koiran ar-
vostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat lu-
ettavissa myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä ja Showlinkin 
tulospalvelusta.

Turistikoirat ovat sallittu näyttelyssämme, kunhan ne on  rokotettu 
Kennelliiton rokotusmääräysten mukaisesti. Otathan rokotustodis-
tuksen mukaan.

Palkinnot

Näyttelyssä jaetaan palkinto kaikille rotunsa- sekä vastakkaisen su-
kupuolensa parhaille pennuille sekä ROP-kasvattajaryhmälle. Palkin-
toesineet ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä arvostelulipu-
ketta vastaan. Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen. 

Rokotusmääräykset

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksy-
miä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen 
koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotus-
ten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin. Koiralla tulee 
olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetie-
dot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumas-
sa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle kak-
si kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on 
voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiroko-
tuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kol-
men viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus 
on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu 
rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauk-
sissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen 
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta
Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripu-
liin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, 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.
Antidopingvalvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Tunnistusmerkintä

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyis-
sä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnis-
tusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran 
rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. 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 järjes-
täjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumi-
sen tapahtumaan.

Hauskaa näyttelypäivää! 
Näyttelytoimikunta

Järjestäjä: Hyvinkään koiraurheilijat



KEHÄ 1

Marja Talvitie ..................................................62 
länsigöötanmaanpystykorva ......................................2 10:00
lunnikoira ...........................................................................1 
japaninpystykorva ..........................................................1 
amerikanakita ...................................................................6 
hokkaidonkoira ................................................................1 
shiba .....................................................................................1 
akita ......................................................................................2 
suomenlapinkoira ...........................................................4 
lapinporokoira ..................................................................1 
karjalankarhukoira ..........................................................2 
alaskanmalamuutti .........................................................5 
siperianhusky ....................................................................2 
eurasier................................................................................1 
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit ................2 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ..............2 
saksanpystykorva, pomeranian .................................1 
volpino italiano ................................................................1 
faaraokoira .........................................................................2 
basenji .................................................................................1 12:00
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen ...................3 
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen ...................1 
belgianpaimenkoira, malinois ....................................1 
brienpaimenkoira / briardi ...........................................1 
australianpaimenkoira ...................................................2 
pitkäkarvainen collie ......................................................1 
sileäkarvainen collie .......................................................1 
shetlanninlammaskoira .................................................2 
welsh corgi cardigan ......................................................1 
schapendoes .....................................................................1 
tsekinpaimenkoira ..........................................................1 
irlanninsusikoira ...............................................................2 
sloughi .................................................................................3 
whippet ...............................................................................4 

KEHÄ 2

Virpi Leppälä ...................................................42 
rottweiler ............................................................................9 10:00
bokseri .................................................................................2 
dobermanni .......................................................................1 
hovawart ............................................................................1 
espanjanmastiffi   ..............................................................1 
tiibetinmastiffi   ..................................................................1 
pyreneittenmastiffi   .........................................................1 
keskiaasiankoira ...............................................................1 
berninpaimenkoira .........................................................2 
leonberginkoira................................................................2 
newfoundlandinkoira ....................................................1 
tanskandoggi, sininen ...................................................2 
tanskandoggi, musta ja harlekiini .............................6 
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen ..........3 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira .............................1 
kääpiösnautseri, musta .................................................2 
kääpiöpinseri ....................................................................2 
apinapinseri .......................................................................4 
Gergana Georgieva, Bulgaria ........................28 
karkeakarvainen saksanseisoja ..................................2 12:30
auvergnenseisoja ............................................................1 
gordoninsetteri ................................................................1 
englanninspringerspanieli ...........................................5 
walesinspringerspanieli ................................................3 
irlanninvesispanieli .........................................................2 
cockerspanieli ...................................................................4 
viiriäiskoira .........................................................................1 
barbet ..................................................................................1 
labradorinnoutaja ...........................................................5 
kultainennoutaja .............................................................1 
lagotto romagnolo..........................................................2 

KEHÄ 3

Päivi Eerola ......................................................78 
bostoninterrieri ................................................................1 10:00
kiinanharjakoira ...............................................................5 
bichon frisé ........................................................................1 
bolognese ..........................................................................2 
coton de tuléar .................................................................3 
ranskanbulldoggi ............................................................6 
kingcharlesinspanieli .....................................................2 
cavalier kingcharlesinspanieli .....................................8 
chihuahua, pitkäkarvainen ..........................................2 
mopsi ...................................................................................3 
petit brabancon ...............................................................2 
griff on belge ......................................................................1 
griff on bruxellois .............................................................1 
havannankoira ..................................................................3 12:00
papillon ...............................................................................2 
japanese chin ....................................................................1 
prahanrottakoira ..............................................................2 
tiibetinspanieli ..................................................................1 
tiibetinterrieri ....................................................................3 
villakoira, iso, musta, ruskea, valkoinen ...................1 
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi, punainen ...1 
villakoira, kääpiö, musta, ruskea, valkoinen ...........1 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen .............................1 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen .............................2 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ............................2 
mäyräkoira, pitkäkarvainen .........................................1 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen .........................1 
mäyräkoira, karkeakarvainen ......................................8 
brasilianterrieri .................................................................1 
cairnterrieri ........................................................................1 
jackrussellinterrieri..........................................................1 
borderterrieri ....................................................................1 
glen of imaalinterrieri ....................................................3 
dandiedinmontinterrieri ...............................................1 
valkoinen länsiylämaanterrieri ...................................1 
yorkshirenterrieri .............................................................2 

LOPPUKILPAILUT
Loppukilpailut alkavat noin klo 14.30

Paras pari  .................................................... Gergana Georgieva

FCI 1  ...........................................................................Marja Talvitie
FCI 2  ...........................................................................Virpi Leppälä
FCI 3  .............................................................................. Päivi Eerola
FCI 4  .............................................................................. Päivi Eerola
FCI 5  ...........................................................................Marja Talvitie
FCI 6  ...........................................................................Marja Talvitie
FCI 7  ............................................Gergana Georgieva, Bulgaria
FCI 8  ............................................Gergana Georgieva, Bulgaria
FCI 9  .............................................................................. Päivi Eerola
FCI 10  ........................................................................Marja Talvitie

Paras kasvattajaryhmä  ........................................... Päivi Eerola
Best In Show  ...........................................................Marja Talvitie

Arvioitu arvosteluaikataulu


