
Tervetuloa ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukoh-
taisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolap-
pu. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, 
rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnit-
tämistä 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 kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka ja saapuminen
Näyttelypaikka on Kausala hiihtomaja
Osoite: Hiihtäjäntie 12, Kausala.
Kartta kirjeen lopussa.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. Koirien tulee saa-
pua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvos-
teluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  Huolehdi, 
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Ulkoiluta koirasi 
ennen näyttelyalueelle saapumista. 
ETHÄN JÄTÄ KOIRIA KUUMAAN AUTOON!

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320
e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
Puheenjohtaja Esko Häyhänen 0400 656386
Eläinlääkäri Heidi Vainio 044 9389998
Ensiavusta huolehtii Iitin VPK

Peruutukset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuu-
toksia, joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat 
peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, 
lähetä peruutusilmoitus 29.5.2019 mennessä sähköpostitse ra-
hastonhoitajalle osoitteeseen: Hannu Väinölä hannu.vainola@
pp2.inet.fi  Laita viestiin koirasi tiedot, kopio maksukuitista sekä 
yhteystietosi ja tilinumerosi.
Palautuksesta on oikeus vähentää pankkikulut. 

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tulta-
essa jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suori-
teta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikki-
eläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassa-
olopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta 
koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa 
seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi 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 
raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen 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 tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen vii-
kon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehduk-
seen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ol-
lut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua 
näyttelyyn.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näytte-
lyissä, kokeissa ja kilpailuissa.  Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijai-
sesti 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 mik-
rosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta 
näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähe-
tetä postitse.

Hinnasto ja muuta tietoa
Sisäänpääsymaksu 2 €
Luettelo 5 €
Varaa käteistä mukaan.

Näyttelypaikalla myynnissä kahvia ja pientä syötävää.
Näyttelyalueella vain käteismaksu. 

Mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjät: Länsi-Kymen kennelyhdistys Ry ja Iitin Erä Ry



Arvioitu arvosteluaikataulu

*-merkityt ovat tuomarimuutoksia

Näyttelyn koiramäärä ..................................................................  440 

KEHÄ 1
Maija Mäkinen ............................................................. 61
cockerspanieli ..............................................................................8 10:00
amerikancockerspanieli ...........................................................1 
kultainennoutaja ..................................................................... 14 
labradorinnoutaja ................................................................... 16 11:15
parsonrussellinterrieri ...............................................................9 12:15
staffordshirenbullterrieri..........................................................7 
* belgianpaimenkoira, tervueren .........................................2 
* belgianpaimenkoira, groenendael ...................................2 
* belgianpaimenkoira, malinois ............................................2 

KEHÄ 2
Päivi Eerola ................................................................... 79
australianterrieri ...................................................................... 13 10:00
borderterrieri ...............................................................................9 
skotlanninterrieri ........................................................................6 11:15
valkoinen länsiylämaanterrieri ..............................................8 
cairnterrieri ................................................................................ 10 
shetlanninlammaskoira ......................................................... 33 12:45
- pennut .........................................................................................1 
- urokset ...................................................................................... 10 
- nartut  ....................................................................................... 22 

KEHÄ 3
Maija Lehtonen ............................................................ 79
saksanpaimenkoira ................................................................. 10 10:00
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ....................................9 
tsekinpaimenkoira .....................................................................3 11:00
picardienpaimenkoira ..............................................................1 
welsh corgi cardigan .................................................................7 
welsh corgi pembroke ........................................................... 14 
saksanmetsästysterrieri ............................................................4 12:30
jackrussellinterrieri.................................................................. 25 
amerikanstaffordshirenterrieri ..............................................4 
lagotto romagnolo.....................................................................1 
portugalinvesikoira ....................................................................1 

KEHÄ 4
Marianne Holm ............................................................ 72
valkoinenpaimenkoira ........................................................... 17 10:00
slovakiancuvac ............................................................................2 11:00
serra de airesinpaimenkoira ...................................................1 
schapendoes ................................................................................7 
schipperke ....................................................................................4 
mäyräkoirien mittaus ................................................... 11:30
mäyräkoira, karkeakarvainen .................................................4 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk.........................................2 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ....................................................7 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk ........................................9 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pk ........................................1 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ....................................................9 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk ..........................................3 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk ..........................................3 
vanhaenglanninlammaskoira ................................................3 

KEHÄ 5
Hilkka Salohalla ........................................................... 76
* pitkäkarvainen collie ........................................................... 23 10:00
novascotiannoutaja ................................................................ 10 11:15
sileäkarvainen noutaja .............................................................6 
chesapeakelahdennoutaja .....................................................1 12:15
barbet .............................................................................................1 
espanjanvesikoira .......................................................................2 
amerikanvesispanieli.................................................................1 
englanninspringerspanieli ......................................................7 
walesinspringerspanieli ...........................................................1 
clumberinspanieli ......................................................................1 
karkeakarvainen kettuterrieri ................................................2 
sileäkarvainen kettuterrieri .....................................................2 
* brasilianterrieri .........................................................................4 
* kerrynterrieri .............................................................................4 
* bordercollie ...............................................................................6 
* partacollie ..................................................................................5 

KEHÄ 6
Harto Stockmari........................................................... 73
* australiankarjakoira ................................................................5 10:30
* australiankelpie ........................................................................2 
* australianpaimenkoira ...........................................................8 
* pieni amerikanpaimenkoira ................................................1 
* lancashirenkarjakoira .......................................................... 10 11:15
* pk pyreneittenpaimenkoira .................................................2 
* puli, muut värit .........................................................................1 
* mudi .............................................................................................3 
* brienpaimenkoira / briardi ...................................................1 12:00
* sileäkarvainen collie ............................................................ 11 
* manchesterinterrieri ..............................................................3 
* kääpiöbullterrieri .....................................................................1 
* dandiedinmontinterrieri .......................................................4 
* glen of imaalinterrieri ............................................................4 
* norfolkinterrieri ........................................................................1 
* norwichinterrieri ......................................................................1 
* walesinterrieri ...........................................................................3 
* skyenterrieri...............................................................................2 
* yorkshirenterrieri .....................................................................1 
* airedalenterrieri .......................................................................3 
* vehnäterrieri ..............................................................................6 

Ryhmäkilpailut

Ryhmäkilpailut aloitetaan noin klo 15.30. Järjestys voi muuttua.

FCI 1 / 8 ................................................. Hilkka Salohalla
FCI 3 / 4 ..........................................................  Päivi Eerola
paras veteraani  ..................................  Maija Lehtonen
paras kasvattajaryhmä  ...................  Marianne Holm

BEST IN SHOW  ..................................... Maija Mäkinen


