Tervetuloa pentunäyttelyyn!

Luettelo

Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Muista
ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero.
Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista koirallesi myös näyttelyremmi, vettä ja vesikuppi
sekä makuualusta.
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Arvostelun jälkeen saavat poistua
muut paitsi rotunsa parhaat pennut (ROP) ja
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat, jotka jatkavat kilpailua näyttelyn
ryhmäkilpailuissa.
Näyttelyt kuuluvat osakilpailuina Royal Canin Puppy Cup -pentunäyttelyiden sarjaan
jonka finaali käydään 8.12.2019 Helsingissä.
Näyttelyt pidetään Eläinystäväni -lemmikkimessujen yhteydessä, jossa mukana myös
kissoja, lintuja, matelijoita ja jyrsijöitä. Otathan muut lemmikit huomioon.

Painettu luettelo 5€
Mobiililuettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi tilata ja
maksaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka
Helsingin Messukeskus.
Osoite: Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Kehät sijaitsevat hallissa 3. Katso kehäkartta.

Sisääntulo
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.
Koirat voivat tulla sisään vain ovesta 3.6 –
mistään muusta ovesta ei voi tuoda koiria
sisään!

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä. Näyttelytoimikunta ei postita
palkintoja jälkikäteen.

Lapsi ja koira-kilpailu sekä parikilpailu
Lapsi ja koira -kilpailuun sekä parikilpailuihin
ilmoittautuminen klo 13 mennessä kumpanakin päivänä näyttelyn toimistoon.
Parikilpailu 5€. Parikilpailuun voivat osallistua
samanrotuiset pennut, jotka ovat ilmoitettu
näyttelyyn.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (ark. klo 11–17) puh. (09) 887 30
320, e-mail: info@showlink.fi.
Tiedustelut näyttelypäivinä: 044 742 2517

Pysäköinti & Pääsyliput
Messukeskuksen pysäköintitalo, Messuparkki, sijaitsee Messukeskukseen pohjoisen sisäänkäynnin puolella, navigaattorilla osoite: Ratapihantie
17.
Pysäköintimaksu 12€ oikeuttaa kertapysäköintiin
yhden vuorokauden aikana.
Messukeskuksen pysäköintitalossa on käytössä
uusi EuroParkin puomiton Autopay-pysäköintijärjestelmä. Järjestelmä perustuu rekisterinumeroiden tunnistukseen sisään- ja ulosajon yhteydessä.
Pysäköintimaksun voi hoitaa ennakkoon verkossa
osoitteessa messuparkki.autopay.fi/preorder tai
pysäköinnin jälkeen osoitteessa www.autopay.io,
pysäköinnin aikana Easypark-sovelluksella tai ennen pysäköintialueelta poistumista maksukortilla
Messukeskuksen maksuautomaatilla.
Lisätietoa saapumisesta
www.messukeskus.com/messukeskus/tulo-ohjeet/
Purkupaikka on oven 3.6 lähistöllä. Siitä on autot
kuitenkin siirrettävä välittömästi parkkipaikalle.
Verkkokaupasta Liput ovelta
11.4 mennessä
Aikuiset

16€

19€

Lapset 7-15v

10€

12€

Lapset 4-6v
(Alle 4 v. veloituksetta)

5€

7€

Opiskelijat,
eläkeläiset ja
varusmiehet,
työttömät

10€

12€

Perhelippu
(2 aikuista ja
max. 3 alle
7-15v. lasta)

39€

41€

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistukset.
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten
rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin. Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, 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 tehosterokotus on voimassa
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta 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 voimassa
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen
viikon varoaika).

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin
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.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. 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 järjestäjän sulkea kyseinen
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
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Arvioitu arvosteluaikataulu
LAUANTAI
KEHÄ 1
Olavi Tuovinen ............................42
rottweiler ...................................................5
dobermanni..............................................7
bokseri ........................................................2
dogo argentino .......................................1
venäjänmustaterrieri.............................1
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ......2
berninpaimenkoira ................................3
hovawart ...................................................1
leonberginkoira.......................................3
newfoundlandinkoira ...........................1
shar pei .......................................................1
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ....1
snautseri, pippuri & suola ....................4
kääpiösnautseri, musta ........................1
kääpiösnautseri, musta-hopea ..........3
kääpiösnautseri, valkoinen .................1
kääpiöpinseri ...........................................5
KEHÄ 2
Lotta Vuorinen ............................45
cockerspanieli ..........................................8
englanninspringerspanieli ..................2
fieldspanieli ..............................................1
kooikerhondje .........................................2
espanjanvesikoira...................................3
amerikanvesispanieli.............................1
lagotto romagnolo.................................3
portugalinvesikoira................................3
viiriäiskoira ................................................1
novascotiannoutaja ...............................1
kultainennoutaja ....................................2
labradorinnoutaja ..................................8
sileäkarvainen noutaja ...................... 10
KEHÄ 3
Anita Al-Bachy ............................73
skotlanninhirvikoira...............................7
azawakh .....................................................1
whippet......................................................1
italianvinttikoira ......................................2
unkarinvinttikoira ...................................1
afgaaninvinttikoira .................................4
venäjänvinttikoira ..................................1
griffon bruxellois ....................................1
petit brabancon ......................................2
chihuahua, lyhytkarvainen .................2
chihuahua, pitkäkarvainen .................3
venäjäntoy, pitkäkarvainen ................1

10:00

11:00

12:00

10:00

11:00

10:00

11:00

kiinanharjakoira ......................................6
löwchen .....................................................2 12:00
bichon frisé ...............................................4
papillon ......................................................1
cavalier kingcharlesinspanieli ............3
kingcharlesinspanieli ............................1
coton de tuléar ........................................2
havannankoira.........................................2
venäjänbolonka ......................................1
tiibetinspanieli.........................................4
maltankoira...............................................1
tiibetinterrieri...........................................3
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ................1
ranskanbulldoggi ...................................1
mopsi ..........................................................2
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................1
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ....3
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ....3
mäyräkoira, karkeakarvainen .............2
mäyräkoira, pitkäkarvainen ................1
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ...1
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen....2
KEHÄ 4
Helin Tenson................................52
petit basset griffon vendéen ..............4 10:00
basset hound ...........................................2
beagle .........................................................1
dalmatiankoira ........................................1
rhodesiankoira ........................................1
ibizanpodenco, lyhytkarvainen .........1
chow chow ...............................................2
eurasier.......................................................1
portugalinpodengo, sk, pieni ............1
shiba ............................................................7
kainkoira ....................................................2 11:15
shikokunkoira ..........................................1
thai ridgeback ..........................................1
siperianhusky ...........................................1
alaskanmalamuutti ................................2
akita .............................................................2
amerikanakita ..........................................2
japaninpystykorva .................................4
saksanpystykorva, pomeranian ........1
kleinspitz, musta ja ruskea ..................1
mittelspitz, muut värit ..........................1
mittelspitz, valkoinen............................1
keeshond ...................................................1
samojedinkoira........................................2
ruotsinlapinkoira ....................................1
suomenlapinkoira ..................................3
lapinporokoira .........................................1
* italianseisoja..........................................2
* lyhytkarvainen saksanseisoja ..........1
* englanninsetteri ..................................1

KEHÄ 5
Jari Laakso...................................63
biewerterrieri ...........................................1
kerrynterrieri ............................................1
staffordshirenbullterrieri......................2
amerikanstaffordshirenterrieri ..........2
kääpiöbullterrieri ....................................1
manchesterinterrieri .............................1
dandiedinmontinterrieri ......................2
australianterrieri .....................................2
jackrussellinterrieri.................................4
cairnterrieri ...............................................1
norwichinterrieri .....................................1
sileäkarvainen kettuterrieri.................1
sealyhaminterrieri ..................................1
valkoinen länsiylämaanterrieri ..........2
silkkiterrieri ...............................................1
serra de airesinpaimenkoira ...............2
schapendoes ............................................1
australiankarjakoira ...............................1
australianpaimenkoira..........................7
belgianpaimenkoira, malinois ...........1
brienpaimenkoira / briardi ..................1
valkoinenpaimenkoira..........................2
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen 1
schipperke ................................................2
shetlanninlammaskoira........................6
pitkäkarvainen collie .............................1
sileäkarvainen collie ..............................4
welsh corgi cardigan .............................7
welsh corgi pembroke ..........................3
etelävenäjänkoira ...................................1
KEHÄ 6
Marina Aaltio ..............................16
Junior handler ...........................................
10-13 vuotiaat..........................................4
14-17 vuotiaat....................................... 12

SUNNUNTAI
10:00

11:00

12:00

12:00

Kehä 1
Helin Tenson................................44
* suursnautseri, musta ..........................1
* snautseri, pippuri & suola .................5
* kääpiösnautseri, musta-hopea .......3
* kääpiöpinseri ........................................4
mäyräkoira, pitkäkarvainen ................1
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ...1
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen....2
mäyräkoira, karkeakarvainen .............1
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 2
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen 2
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................1
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ....1
afgaaninvinttikoira .................................7
saluki ...........................................................1
azawakh .....................................................6
whippet......................................................1
unkarinvinttikoira ...................................1
venäjänvinttikoira ..................................2
skotlanninhirvikoira...............................2
Olavi Tuovinen ............................22
sileäkarvainen kettuterrieri.................1
skotlanninterrieri ....................................1
valkoinen länsiylämaanterrieri ..........1
australianterrieri .....................................4
cairnterrieri ...............................................1
irlanninterrieri ..........................................1
kerrynterrieri ............................................1
jackrussellinterrieri.................................6
sealyhaminterrieri ..................................1
dandiedinmontinterrieri ......................2
silkkiterrieri ...............................................1
biewerterrieri ...........................................1
amerikanstaffordshirenterrieri ..........1
KEHÄ 2
Eeva Anttinen..............................45
cockerspanieli ..........................................5
fieldspanieli ..............................................1
englanninspringerspanieli ..................4
novascotiannoutaja ...............................5
kultainennoutaja ....................................3
sileäkarvainen noutaja .........................3
labradorinnoutaja ..................................4
portugalinvesikoira................................1
espanjanvesikoira...................................3
lagotto romagnolo.................................5
amerikanvesispanieli.............................1
barbet .........................................................1
punainen irlanninsetteri ......................5
englanninsetteri .....................................1
italianseisoja.............................................2
lyhytkarvainen saksanseisoja .............1

10:00

11:00

12:45

10:00

11:00

12:00

KEHÄ 3
Jari Laakso...................................74
tiibetinterrieri...........................................3 10:00
tiibetinspanieli.........................................3
bichon frisé ...............................................6
coton de tuléar ........................................1
venäjänbolonka ......................................1
havannankoira.........................................1
maltankoira...............................................1
chihuahua, pitkäkarvainen .................2 11:00
chihuahua, lyhytkarvainen .................2
löwchen .....................................................1
ranskanbulldoggi ...................................1
griffon bruxellois ....................................1
petit brabancon ......................................2
papillon ......................................................1
kiinanharjakoira ......................................5
cavalier kingcharlesinspanieli ............3
kingcharlesinspanieli ............................1 12:00
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ...........1
kromfohrländer .......................................1
villakoira, iso, mu/ru/va ........................1
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu .1
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va .1
portugalinpodengo, kk, pieni ............1
portugalinpodengo, sk, pieni ............1
japaninpystykorva .................................3
chow chow ...............................................1
eurasier.......................................................1
kleinspitz, musta ja ruskea ..................2
keeshond ...................................................1
akita .............................................................2
amerikanakita ..........................................1
shiba ............................................................4
kainkoira ....................................................1
shikokunkoira ..........................................1
thai ridgeback ..........................................1
alaskanmalamuutti ................................2
ruotsinlapinkoira ....................................1
suomenlapinkoira ..................................3
samojedinkoira........................................1
dalmatiankoira ........................................1
basset hound ...........................................2
petit basset griffon vendéen ..............2
rhodesiankoira ........................................2

KEHÄ 4
Anita Al-Bachy ............................75
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ......4
berninpaimenkoira ................................1
leonberginkoira.......................................6
newfoundlandinkoira ...........................1
pyreneittenkoira .....................................1
pyreneittenmastiffi ................................3
venäjänmustaterrieri.............................1
shar pei .......................................................1
bullmastiffi ................................................1
rottweiler ...................................................2
dobermanni..............................................9
bokseri ........................................................1
dogo argentino .......................................1
australianpaimenkoira..........................5
australiankelpie .......................................1
australiankarjakoira ...............................1
brienpaimenkoira / briardi ..................1
ceskoslovensky vlcak ............................1
partacollie .................................................2
pumi ............................................................1
lancashirenkarjakoira ............................2
schapendoes ............................................1
schipperke ................................................1
valkoinenpaimenkoira..........................4
belgianpaimenkoira, malinois ...........1
belgianpaimenkoira, groenendael ..1
saksanpaimenkoira ................................1
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen 1
tsekinpaimenkoira .................................1
shetlanninlammaskoira........................4
pitkäkarvainen collie .............................1
sileäkarvainen collie ..............................4
welsh corgi pembroke ..........................3
welsh corgi cardigan .............................5
etelävenäjänkoira ...................................1
KEHÄ 5
Ira Karvo ........................................ 6
Junior handler ...........................................
10-13 vuotiaat..........................................2
14-17 vuotiaat..........................................4

10:00

11:00

12:00

12:00

Ryhmäkilpailut lauantai

Ryhmäkilpailut sunnuntai

Lapsi ja Koira & Junior Handler-kilpailut
Marina Aaltio

Lapsi ja Koira & Junior Handler-kilpailut
Ira Karvo

FCI 1 Jari Laakso
FCI 2 Olavi Tuovinen
FCI 3 Jari Laakso
FCI 4 Anita Al-Bachy
FCI 5 Helin Tenson
FCI 6 Helin Tenson
FCI 7 Helin Tenson
FCI 8 Lotta Vuorinen
FCI 9 Anita Al-Bachy
FCI 10 Anita Al-Bachy
Paras pari Helin Tenson
Paras kasvattajaryhmä Anita Al-Bachy
Best in Show Jari Laakso

FCI 1 Anita Al-Bachy
FCI 2 Anita Al-Bachy
FCI 3 Olavi Tuovinen
FCI 4 Helin Tenson
FCI 5 Jari Laakso
FCI 6 Jari Laakso
FCI 7 Eeva Anttinen
FCI 8 Eeva Anttinen
FCI 9 Jari Laakso
FCI 10 Helin Tenson
Paras pari Olavi Tuovinen
Paras kasvattajaryhmä Jari Laakso
Best in Show Helin Tenson

www.showlink.fi/shows/puppycup
www.elainystavani.messukeskus.com
Royal Canin Puppy Cup
Kennelliitto järjestää yhteistyössä Royal Caninin kanssa Royal Canin Puppy Cupin. Vuoden aikana järjestetään pentynäyttelyiden sarja, jotka jokainen toimivat puppy cup-osakilpailuina.
Näiden osakilpailuiden kauneimmat koirat ovat oikeutettuja osallistumaan Koiramessujen
näyttelyiden yhteydessä järjestettävään Puppy Cup – finaaliin.
Suomen suurin koiratapahtuma Kennelliiton järjestämä Koiramessut järjestetään joulukuussa
Helsingin Messukeskuksessa. Viikonlopun aikana järjestetään Suomen suurimmat koiranäyttelyt ja kaksi epävirallista pentunäyttelyä. Royal Canin Puppy Cup finaali järjestetään Koiramessujen yhteydessä. Finaali kilpaillaan sunnuntaina Koiramessuilla 1 hallin Areenalla, kun
viimeisen osakilpailun kaunein koira on valittu.

Royal Canin Puppy Cup osakilpailut 2019
»
»
»
»
»
»
»
»

23.3.2019 Jyväskylä & Kids & Pets Lapsi- ja lemmikkimessut
24.3.2019 Jyväskylä & Kids & Pets Lapsi- ja lemmikkimessut
13.4.2019 Helsinki & Eläinystäväni -tapahtuma
14.4.2019 Helsinki & Eläinystäväni -tapahtuma
7.9.2019 Tampere & Tampere Lemmikki 19 -messut
8.9.2019 Tampere & Tampere Lemmikki 19 -messut
7.12.2019 Helsinki & Koiramessut
8.12.2019 Helsinki & Koiramessut

Areena 2019 - Ohjelma
Lauantai 13.3

Sunnuntai 14.4

10:00

Hyppykanit esittäytyvät

10:30

Koiraystävällinen trimmaus ja turkinhoitopelkojen hoito - Kouluttaja
Maria Pesonen / Eläinkoulutus Onni

11:00

Agidance esitys - Koirakoulu Taitoa Agidance esitys - Koirakoulu Taitoa
Tassuihin
Tassuihin

11:30

Rotuesittelyssä maailman nopeim- Rotuesittelyssä maailman nopeimmat koirat - Helsingin Vinttikoira- mat koirat - Helsingin Vinttikoirakerho
kerho

12:00

Valkoinen elosalama - Heka ja Tiina Skeittaava staffi Rambo
esiintyvät

12:30

Agidance esitys - Koirakoulu Taitoa Agidance esitys - Koirakoulu Taitoa
Tassuihin
Tassuihin

13:00

Skeittaava staffi Rambo

13:30

Agidance esitys - Koirakoulu Taitoa Agidance esitys - Koirakoulu Taitoa
Tassuihin
Tassuihin

14:00

Etsijäkoiraliitto ry:n etsijäkoirat esit- Rotuesittelyssä shar pei - Suomen
täytyvät
Shar Pei Harrastajat ry

14:30

Lapsi & Koira -kilpailu - tuomari Ma- Lapsi & Koira -kilpailu - tuomari Ira
rina Aaltio
Karvo

15:00

Royal Canin Pentunäyttelyn loppu- Royal Canin Pentunäyttelyn loppukilpailut
kilpailut

Helsingin Seudun Kennelpiirin
Kaverikoirien palkitseminen

Etsijäkoiraliitto ry:n etsijäkoirat esittäytyvät

