
Tervetuloa pentunäyttelyyn!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaika-
taulu sekä koirasi näyttelynumero. Muista 
ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterito-
distus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. 
Numerolapun kiinnittämistä varten kannat-
taa varata klipsi, hakaneula tms. Muista koi-
rallesi myös näyttelyremmi, vettä ja vesikuppi 
sekä makuualusta. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saa-
pumista. Arvostelun jälkeen saavat poistua 
muut paitsi rotunsa parhaat pennut (ROP) ja 
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuulu-
vat koirat, jotka jatkavat kilpailua näyttelyn 
ryhmäkilpailuissa.
Näyttelyt kuuluvat osakilpailuina Royal Ca-
nin Puppy Cup -pentunäyttelyiden sarjaan 
jonka fi naali käydään 8.12.2019 Helsingissä.
Näyttelyt pidetään Kids & Pets -lapsi- ja lem-
mikkimessujen yhteydessä, jossa mukana 
myös kissanäyttely, kaninäyttelyt sekä paljon 
muita lemmikkejä. Otathan muut lemmikit 
huomioon. 

Koiria ei saa viedä halliin D.
Turistikoirien tuonti 

näyttelyalueelle on kielletty.

Näyttelypaikka
Jyväskylä Paviljonki
Osoite: Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä

Sisääntulo
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. 
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähin-
tään tuntia ennen annettua arvosteluajan al-
kamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. 
Koirien sisäänkäynti on käynti B.3 ovesta. Si-
säänkäynnin kohdalla mahdollista rajoitetus-
ti purkaa auto. Koirien ulkoilualueelle käynti 
samasta ovesta. Kehät sijaitsevat B-hallissa. 
Parikilpailu, ryhmäkilpailut ja BIS-kilpailut ke-
hissä 1 & 2 klo 15 alkaen.

Pysäköinti 
Paviljongin kaikki P-alueet ovat maksullisia. 
Käytössä on kaksi pysäköintitaloa, sisäänajo 
Paviljonki 1 pysäköintitaloon on Satamaka-
dulta ja Paviljonki 2 pysäköintitaloon Uno 
Savolankadulta.
Hinnat: tuntitaksa 1 € / tunti, vuorokauden 
pysäköintitaksa 12 €. 
Lisätietoa ja kartta pysäköintialueista: 
http://www.jklmessut.fi /kavijalle/kulkuyhte-
ydet-ja-pysakointi/

Hinnasto
Luettelo 5€
Pääsylippujen hinnasto

1 päivän lip-
pu

2 päivän lip-
pu

Aikuiset 12€ 15€

Lapset 4-15v
(Alle 4 v. veloi-
tuksetta)

6€ 9€

Opiskelijat, 
eläkeläiset ja 
varusmiehet 

8€ 11€

Perhelippu 
(2 aikuista ja 
max. 3 alle 
16 v. lasta)

 30€ 39€

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojen-
jakopisteestä. Näyttelytoimikunta ei postita 
palkintoja jälkikäteen.

Lapsi ja koira-kilpailu sekä parikilpailu
Lapsi ja koira -kilpailuun sekä parikilpailuihin 
ilmoittautuminen klo 13 mennessä kumpa-
nakin päivänä näyttelyn toimistoon. 



Tartuntatauteihin liittyviä muita mää-

räyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirus-
ripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa 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 Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kil-
pailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tar-
kastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodis-
tuksesta ennen arvostelua/suoritusta. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet 
eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pys-
tyy lukemaan.
Jos tarkastuksessa 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 koskevat kaikkia Suo-
men Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kil-
pailuja ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoittees-
sa www.kennelliitto.fi 

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

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennellii-
ton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyk-
siä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokai-
sen koiran rokotustodistukset.
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteel-
listen rokotusten takia, ilmoittautumismak-
sua ei makseta takaisin. Koiralla tulee olla 
rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikki-
eläinpassi), johon on merkitty rokotteen vii-
meinen voimassaolopäivä, koiran tunniste-
tiedot ja edelliset rokotukset. 
Jotta  koira voi olla läsnä tapahtumassa,  tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla ro-
kotettu vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon va-
roaika). Alle vuoden iässä annettu tehostero-
kotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut roko-
tukset ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka- ja raivotautiroko-
tuksen varoaika: Jos koiran rokotus on van-
hentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika).



Royal Canin Puppy Cup

Kennelliitto järjestää yhteistyössä Royal Caninin kanssa Royal Canin Puppy Cupin. Vuoden ai-
kana järjestetään pentynäyttelyiden sarja, jotka jokainen toimivat puppy cup-osakilpailuina. 
Näiden osakilpailuiden kauneimmat koirat ovat oikeutettuja osallistumaan Koiramessujen 
näyttelyiden yhteydessä järjestettävään Puppy Cup – fi naaliin.

Suomen suurin koiratapahtuma Kennelliiton järjestämä Koiramessut järjestetään joulukuussa 
Helsingin Messukeskuksessa. Viikonlopun aikana järjestetään Suomen suurimmat koiranäyt-
telyt ja kaksi epävirallista pentunäyttelyä.  Royal Canin Puppy Cup fi naali järjestetään Koira-
messujen 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
 » 24.3.2019 Jyväskylä
 » 13.4.2019 Helsinki
 » 14.4.2019 Helsinki
 » 7.9.2019 Tampere
 » 8.9.2019 Tampere
 » 7.12.2019 Helsinki
 » 8.12.2019 Helsinki



KEHÄ 3  
Maarit Hassinen ..........................50 
kääpiöpinseri ...........................................4 10:00
kääpiösnautseri, musta ........................1 
kääpiösnautseri, musta-hopea ..........3 
kääpiösnautseri, valkoinen .................1 
bordeauxindoggi ....................................2 
dogo argentino .......................................1 
tanskandoggi, sininen ..........................1 
estrelanvuoristokoira, pk .....................1 
berninpaimenkoira ................................5 
newfoundlandinkoira ...........................5 
pyreneittenmastiffi   ................................1 
rottweiler ................................................ 19 
dobermanni ..............................................6 
KEHÄ 4  
Jaana Hartus ...............................33 
punainen irlanninsetteri ......................4 10:00
isomünsterinseisoja ...............................1 
pienimünsterinseisoja ..........................1 
cockerspanieli ..........................................2 
englanninspringerspanieli ..................2 
walesinspringerspanieli .......................4 
novascotiannoutaja ...............................3 
kultainennoutaja ....................................3 
labradorinnoutaja ..................................6 
barbet .........................................................3 
espanjanvesikoira ...................................2 
lagotto romagnolo.................................2 
Virpi Montonen ...........................28 
bretagnenbassetti ..................................1 12:00
basset hound ...........................................1 
puolanjahtikoira......................................1 
beagle .........................................................2 
akita .............................................................1 
alaskanmalamuutti ................................1 
chow chow ...............................................1 
japaninpystykorva .................................2 
kleinspitz, muut värit ............................1 
mittelspitz, valkoinen ............................1 
pomeranian ..............................................3 
samojedinkoira ........................................2 
shiba ............................................................1 
siperianhusky ...........................................1 
ruotsinlapinkoira ....................................1 
suomenlapinkoira ..................................5 
portugalinpodengo, kk, pieni ............2 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen .........1 
Junior handler .................................  13:45
- nuoremmat ............................................3 
- vanhemmat ............................................7 

Arvioitu arvosteluaikataulu

LAUANTAI 

KEHÄ 1  
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ....53 
schapendoes ............................................3 10:00
australiankarjakoira ...............................2 
belgianpaimenkoira, tervueren ........1 
bordercollie ..............................................1 
pumi ............................................................3 
hollanninpaimenkoira, lk .....................2 
etelävenäjänkoira ...................................2 
welsh corgi cardigan .............................3 
welsh corgi pembroke ..........................2 
shetlanninlammaskoira ..................... 16 
australianpaimenkoira ..........................5 
pieni amerikanpaimenkoira ...............1 
pitkäkarvainen collie .............................3 
sileäkarvainen collie ..............................1 
tsekinpaimenkoira .................................1 
saksanpaimenkoira ................................1 
valkoinenpaimenkoira ..........................6 
KEHÄ 2  
Jarmo Hilpinen............................45 
venäjäntoy, pitkäkarvainen ................1 10:00
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ................3 
cavalier kingcharlesinspanieli ............3 
chihuahua, lyhytkarvainen .................2 
chihuahua, pitkäkarvainen .................3 
coton de tuléar ........................................5 
havannankoira .........................................1 
maltankoira...............................................1 
petit brabancon ......................................1 
japanese chin ...........................................1 
ranskanbulldoggi ...................................2 
lhasa apso .................................................1 
löwchen .....................................................1 
kiinanharjakoira ......................................5 
papillon ......................................................2 
tiibetinspanieli .........................................3 
tiibetinterrieri ...........................................5 
bichon frisé ...............................................4 
bostoninterrieri .......................................1 



KEHÄ 5  
Tarmo Viirtelä..............................52 
whippet ......................................................8 10:30
afgaaninvinttikoira .................................1 
saluki ...........................................................1 
venäjänvinttikoira ..................................1 
skotlanninhirvikoira ...............................1 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen 1 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 2 
mäyräkoira, karkeakarvainen .............1 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ....1 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................1 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ................2 
amerikanstaff ordshirenterrieri ..........7 
staff ordshirenbullterrieri......................5 
australianterrieri .....................................2 
glen of imaalinterrieri ...........................2 
cairnterrieri ...............................................2 
borderterrieri ...........................................2 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..........1 
jackrussellinterrieri.................................3 
sileäkarvainen kettuterrieri .................1 
dandiedinmontinterrieri ......................2 
norfolkinterrieri .......................................1 
brasilianterrieri ........................................4

KEHÄ 1  
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ....44 
punainen irlanninsetteri ......................1 10:00
mäyräkoira, pitkäkarvainen ................1 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ....2 
mäyräkoira, karkeakarvainen .............1 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 2 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................3 
amerikanstaff ordshirenterrieri ..........1 
staff ordshirenbullterrieri......................5 
borderterrieri ...........................................4 
sileäkarvainen kettuterrieri .................1 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..........1 
cairnterrieri ...............................................3 
dandiedinmontinterrieri ......................2 
glen of imaalinterrieri ...........................4 
brasilianterrieri ........................................4 
skotlanninhirvikoira ...............................1 
afgaaninvinttikoira .................................1 
saluki ...........................................................1 
whippet ......................................................4 
italianvinttikoira ......................................2 

KEHÄ 2  
Kati Taipale ..................................45 
australiankelpie .......................................2 10:00
australiankarjakoira ...............................2 
welsh corgi pembroke ..........................6 
welsh corgi cardigan .............................1 
valkoinenpaimenkoira ..........................3 
sileäkarvainen collie ..............................1 
pitkäkarvainen collie .............................3 
shetlanninlammaskoira ..................... 11 
pieni amerikanpaimenkoira ...............3 
australianpaimenkoira ..........................5 
tsekinpaimenkoira .................................2 
hollanninpaimenkoira, lk .....................2 
partacollie .................................................1 
schapendoes ............................................1 
etelävenäjänkoira ...................................2 
KEHÄ 3  
Maarit Hassinen ..........................64 
kiinanharjakoira ......................................4 10:00
tiibetinterrieri ...........................................1 
tiibetinspanieli .........................................2 
chihuahua, lyhytkarvainen .................3 
chihuahua, pitkäkarvainen .................2 
venäjäntoy, pitkäkarvainen ................1 
cavalier kingcharlesinspanieli ............2 
bostoninterrieri .......................................1 
coton de tuléar ........................................5 
havannankoira .........................................2 
japanese chin ...........................................1 
maltankoira...............................................1 
löwchen .....................................................1 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ................3 
kromfohrländer .......................................1 
papillon ......................................................2 
petit brabancon ......................................1 12:00
ranskanbulldoggi ...................................1 
bichon frisé ...............................................5 
portugalinpodengo, kk, pieni ............1 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen .........1 
keeshond ...................................................2 
kleinspitz, musta ja ruskea ..................1 
alaskanmalamuutti ................................1 
kleinspitz, muut värit ............................1 
mittelspitz, muut värit ..........................2 
pomeranian ..............................................3 
volpino italiano .......................................1 
japaninpystykorva .................................3 
shiba ............................................................2 
akita .............................................................1 
samojedinkoira ........................................2 
pohjanpystykorva ..................................1 
suomenlapinkoira ..................................3 

SUNNUNTAI  



KEHÄ 4  
Virpi Montonen ...........................36 
englanninspringerspanieli ..................6 10:00
walesinspringerspanieli .......................7 
cockerspanieli ..........................................1 
amerikancockerspanieli .......................1 
labradorinnoutaja ..................................4 
kultainennoutaja ....................................4 
novascotiannoutaja ...............................2 
sileäkarvainen noutaja .........................3 
portugalinvesikoira ................................1 
espanjanvesikoira ...................................3 
lagotto romagnolo.................................4 
Jaana Hartus ...............................34 
newfoundlandinkoira ...........................1 12:15
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ......1 
estrelanvuoristokoira, pk .....................1 

berninpaimenkoira ................................2 
pyreneittenmastiffi   ................................3 
presa canario ............................................1 
rottweiler ...................................................8 
bordeauxindoggi ....................................2 
dobermanni ..............................................5 
kääpiöpinseri ...........................................4 
kääpiösnautseri, musta-hopea ..........3 
kääpiösnautseri, valkoinen .................2 
rhodesiankoira ........................................1 
TAPAHTUMA-AREENA  
Susanna Häggblom ....................19 
Junior handler ...........................................  14:00
- nuoremmat ............................................7 
- vanhemmat ......................................... 12 

Ryhmäkilpailut lauantai

Parikilpailu Jarmo Hilpinen

FCI 1 Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
FCI 2 Maarit Hassinen
FCI 3 Tarmo Viirtelä
FCI 4 Tarmo Viirtelä
FCI 5 Virpi Montonen
FCI 6 Virpi Montonen
FCI 7 Jaana Hartus 
FCI 8 Jaana Hartus
FCI 9 Jarmo Hilpinen
FCI 10 Tarmo Viirtelä

Paras kasvattajaryhmä Maarit Hassinen
Best in Show Marjatta Pylvänäinen-Suorsa

Ryhmäkilpailut sunnuntai

Parikilpailu Virpi Montonen 

FCI 1 Kati Taipale
FCI 2 Jaana Hartus
FCI 3 Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
FCI 4 Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
FCI 5 Maarit Hassinen
FCI 6 Jaana Hartus
FCI 7 Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
FCI 8 Virpi Montonen
FCI 9 Maarit Hassinen
FCI 10 Marjatta Pylvänäinen-Suorsa

Paras kasvattajaryhmä  Jaana Hartus
Best in Show Jaana Hartus

www.showlink.fi /shows/puppycup

www.kids-pets.fi /





Lauantai 23.3

Koiratanssin Suomen edustusjoukkueen kar-
sintakilpailu. 
Kilpailu alkaa klo 10 Heelwork to Music, HTM 
-luokilla ja jatkuu ilman taukoa vapaatanssille 
eli freesstyle -ohjelmilla. 

Kilpailuihin on ilmoittautunut 40 koirakkoa. 
Kilpailun järjestää Suomen Palveluskoiraliitto 
ry.

Sunnuntai 24.3.
AREENA
» 11:00 Nuori Koirataituri -kilpailun rataan 
tutustuminen
» 12:00 Nuori Koirataituri -kilpailu
» 13.30 Junior handler lajiesittely
» 14.00 Junior handler -kilpailu, tuomari 
Susanna Häggblom
» 15:00 Junior handler palautetreenit, Susan-
na Häggblom

TREENIKEHÄ
» 11:30 Junior handler treenit – teemana yk-
silöarvostelu, ohjaajana Satu-Maria Nuorva 
(kesto 45min)
» 12:30 Junior handler treenit – teemana yh-
teisliikkeet ja koiran seisottaminen ryhmässä, 
ohjaajana Saana Jansson (kesto 45min)
» 14:00 Nuori Koirataituri treenit – Tule ko-
keilemaan kilpailun tehtäviä

Pelkästään treeneihin tulevat junior handlerit 
pääsevät Paviljongin koiraovesta B3 sisään 
klo 10-11, ilmoittautuminen ovien sisäpuo-
lella.

Areena


