
Tervetuloa pentunäyttelyyn!
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluai-
kataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka 
oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja 
yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista ot-
taa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikir-
ja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja 
-hihna, makuualusta, hakaneula sekä ve-
sikippo. Ulkoiluta koirasi ennen näyttely-
alueelle saapumista. Näyttely on drive-in, 
joten arvostelun jälkeen saavat poistua 
muut paitsi rotunsa parhaat pennut, sekä 
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuu-
luvat koirat.

Näyttelypaikka Kaapelitehdas
Näyttelypaikka on Merikaapelihalli.
Osoite: Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki

Ajo-ohje: Kaapelitehdas sijaitsee Ruoho-
lahdessa hyvien kulkuyhteyksien päässä. 
Rakennukseen sisäänkäynti joko Tamma-
saarenlaiturin puolelta tai sisäpihan puo-
lelta pääovista. 

Ovet avautuvat koirille / rokotusten tar-
kastus alkaa klo 8.30. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle viimeistään klo 12:30.

Kaapelitehtaan alueella ei ole ohjattua py-
säköintiä. Autoja ei saa pysäköidä yleisten 
liikennesääntöjen vastaisesti. 

Kaapelitehtaan ympäriltä löytyy Helsingin 
kaupungin yleisiä maksullisia pysäköinti-
paikkoja. Helsingin kaupungin lippuauto-
maateissa löytyy useampia maksuvaihto-
ehtoja. Ruoholahden kauppakeskuksessa 
on noin 1500 maksullista pysäköintipaik-
kaa. Suosittelemme Ruoholahden kaup-
pakeskuksen p-hallia (maksullinen), josta 
on kävelymatka näyttelypaikalle. Purku-
paikat ovat rakennuksen rannanpuolei-
sella (Tammasaarenkatu) sivulla, julkisilla 
paikalle pääsee raitiovaunulla nro 8.

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

Muut tiedustelut: 
0400-759037/Sanna Törnroos

Tuomarinmuutokset
Olemme joutuneet tekemään tuomarin-
muutoksia. Muutokset on merkitty *-mer-
killä aikatauluun, eivätkä ne oikeuta osal-
listumismaksun palautukseen.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennel-
liiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
jokaisen koiran rokotustodistukset.

Jos koiran osallistuminen hylätään puut-
teellisten rokotusten takia, ilmoittautu-
mismaksua ei makseta takaisin. Koiralla 
tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai 
lemmikkieläinpassi), johon on merkitty ro-
kotteen viimeinen voimassaolopäivä, koi-
ran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat ro-
kotukset:

Penikkatautia vastaan koiran pitää olla 
rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehos-
terokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen vii-
kon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
tehosterokotus on voimassa yhden vuo-
den. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 

Raivotautirokotus (rabies): Koiran en-
simmäisestä raivotautirokotuksesta tulee 
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle 
vuoden iässä annettu rokotus on voimassa 
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut rokotukset ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mu-
kaisesti. Vanhentuneen penikka- ja raivo-
tautirokotuksen varoaika: Jos koiran roko-
tus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä 
varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä 
rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä muita 
määräyksiä:
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuo-
likanavan tulehdukseen, koira ei saa olla 
läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ol-
lut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oi-
reettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat 
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennel-
liiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Mikäli koiralla on siru, jota ylei-
simmät lukulaitteet eivät tunnista, on koi-

ran 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 mikro-
siru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidoping-säännöt koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita. Lisätietoa tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa arvoste-
lulipuketta vastaan näyttelyn palkinto-
jenjakopisteestä. Palkintoja ei lähetetä 
jälkikäteen postitse. Ruusukkeet jaetaan 
arvostelukehissä.

Hinnasto:
Sisäänpääsymaksut
Aikuiset 5 €
Lapset 3 €
Perhelippu 10 € (2 aikuista ja 2 lasta)
Koirat, jotka eivät osallistu näyttelyyn 5€ 
(rokotukset oltava voimassa ja rokotusto-
distus mukana, rokotukset tarkastetaan 
ovella).
Luettelo 5€
Mobiililuettelo 2,99€

Paikalla on koiratarvikemyyntiä sekä Kaa-
pelitehtaan kahvila-ravintola on avoinna 
tapahtuman ajan ja tarjoilee myös lou-
nasta. Kaapelitehtaalla ei ole pankkiauto-
maattia.

Ryhmä 9 arvostellaan erillisessä ke-
hässä kakkoskerroksessa (käynti meri-
kaapelihallista), jonne käynti rappusia 
pitkin (vetoalustojen kanssa liikkuvien 
huomioitava). 

Kehäkartta on esillä aulassa.

Muuta
Koirien trimmaaminen on Kaapeliteh-
taalla kielletty. 

Mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjä: Dalmatiankoirat-Dalmatinerna ry



 KEHÄ 1
Paula Rekiranta ............................. 74 
mäyräkoira, karkeakarvainen ................ 8 10:00
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ... 5 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ... 1 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ................... 3 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................... 4 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ....... 4 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ....... 2 
volpino italiano .......................................... 2 
japaninpystykorva .................................... 4 
pomeranian ................................................. 3 12:00
mittelspitz, muut värit ............................. 2 
mittelspitz, musta ja ruskea ................... 2 
kleinspitz, muut värit ............................... 2 
keeshond ...................................................... 6 
portugalinpodengo, sileäkarv., pieni . 1 
chow chow .................................................. 1 
etnankoira .................................................... 1 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ............ 1 
länsigöötanmaanpystykorva ................ 1 
shiba ............................................................... 1 
kainkoira ....................................................... 1 
akita ................................................................ 1 
amerikanakita ............................................. 2 
siperianhusky .............................................. 5 
alaskanmalamuutti ................................... 5 
suomenlapinkoira ..................................... 2 
lapinporokoira ............................................ 2 
harmaa norjanhirvikoira ......................... 1 
suomenpystykorva ................................... 1 

KEHÄ 2
Viveca Lahokoski .......................70 
* kultainennoutaja ..................................17 10:00
* sileäkarvainen noutaja ......................... 1 
* labradorinnoutaja .................................. 2 
* novascotiannoutaja .............................10 
* amerikancockerspanieli ....................... 1 
* cockerspanieli .......................................... 5 
* englanninspringerspanieli .................. 4 12:00
* walesinspringerspanieli ....................... 6 
* barbet ......................................................... 1 
* espanjanvesikoira ................................... 5 
* lagotto romagnolo................................. 8 
* portugalinvesikoira ................................ 4 
* kooikerhondje ......................................... 6 

KEHÄ 3
Matti Luoso ................................... 72 
jackrussellinterrieri..................................10 10:00
karkeakarvainen kettuterrieri ............... 2 
sileäkarvainen kettuterrieri .................... 2 
bedlingtoninterrieri .................................. 1 
borderterrieri .............................................. 1 
englanninkääpiöterrieri .......................... 8 
manchesterinterrieri ................................ 1 
brasilianterrieri ........................................... 3 
bullterrieri .................................................... 1 
kääpiöbullterrieri ....................................... 5 
cairnterrieri .................................................. 5 12:00
norfolkinterrieri .......................................... 1 
tenterfieldinterrieri ................................... 1 
valkoinen länsiylämaanterrieri ............. 9 
ceskyterrieri ................................................. 1 
dandiedinmontinterrieri ......................... 4 
glen of imaalinterrieri .............................. 5 
irlanninterrieri ............................................. 7 
kerrynterrieri ............................................... 5 
 
KEHÄ 4
Maija Mäkinen .............................. 73 
englanninsetteri ........................................ 1 10:00
punainen irlanninsetteri ......................... 1 
auvergnenseisoja ...................................... 5 
italianseisoja ................................................ 1 

Arvioitu arvosteluaikataulu

karkeakarvainen saksanseisoja ............ 1 
lyhytkarvainen saksanseisoja ................ 2 
pitkäkarvainen saksanseisoja ............... 1 
picardienspanieli ....................................... 1 
sininenpicardienspanieli ......................... 1 
stabijhoun .................................................... 3 
vanhatanskankanakoira .......................... 1 
* yorkshirenterrieri .................................... 4 11:00
* staffordshirenbullterrieri....................17 
* amerikanstaffordshirenterrieri ........11 
dalmatiankoira .........................................13 
basset hound .............................................. 4 
beagle ............................................................ 2 
petit basset griffon vendéen ................. 1 
gascognenbassetti .................................... 1 
posavinanajokoira ..................................... 1 
rhodesiankoira ........................................... 1 
 
KEHÄ 5
Kati Nieminen ............................... 47 
* dobermanni............................................11 10:00
* bokseri ........................................................ 8 
* dogo argentino ....................................... 1 
* cane corso ................................................. 1 
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen ...... 1 
* estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. ...... 1 
* berninpaimenkoira ................................ 2 
* newfoundlandinkoira ........................... 2 
* landseer ..................................................... 2 
* leonberginkoira....................................... 3 
* appenzellinpaimenkoira ...................... 2 
* hovawart ................................................... 5 12:00
* tanskandoggi, kelt.ja tiikerijuov. ....... 7 
* tanskandoggi, musta ja harlekiini .... 1 
 
KEHÄ 6
Jetta Tschokkinen ......................... 80 
afgaaninvinttikoira .................................... 2 10:00
saluki .............................................................. 6 
unkarinvinttikoira ...................................... 1 
sloughi ........................................................... 1 
whippet .......................................................11 
italianvinttikoira ......................................... 4 
skotlanninhirvikoira .................................. 1 
irlanninsusikoira ......................................... 1 
venäjänvinttikoira ..................................... 1 
pitkäkarvainen collie ..............................10 
sileäkarvainen collie ................................. 3 
shetlanninlammaskoira ........................... 2 
bordercollie ................................................. 4 12:30
partacollie .................................................... 2 
pieni amerikanpaimenkoira .................. 1 
valkoinenpaimenkoira ............................. 5 
serra de airesinpaimenkoira .................. 1 
pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira .... 3 
australiankarjakoira .................................. 1 
bergamasco ................................................. 1 
bouvier .......................................................... 2 
mudi ............................................................... 2 
schapendoes ............................................... 5 
welsh corgi cardigan ................................ 4 
welsh corgi pembroke ............................. 1 
brienpaimenkoira / briardi ..................... 3 
vanhaenglanninlammaskoira ............... 2 
 
KEHÄ 7
Kirsi Tevalin ................................... 80 
* saksanpaimenkoira ................................ 1 10:00
* saksanpaimenkoira, pitkäkarv. .......... 3 
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarv. ..... 2 
* beaucenpaimenkoira / beauceron ... 5 
* belgianpaimenkoira, groenendael .. 1 
* belgianpaimenkoira, laekenois ......... 1 
* belgianpaimenkoira, malinois ........... 1 
* australianpaimenkoira .......................... 8 
* pumi ............................................................ 3 

* lancashirenkarjakoira ............................ 5 
* rottweiler .................................................10 
* pinseri ......................................................... 3 
* kääpiöpinseri .........................................10 12:30
* snautseri, musta ...................................... 1 
* kääpiösnautseri, valkoinen ................. 1 
* kääpiösnautseri, pippuri & suola ...... 4 
* kääpiösnautseri, musta-hopea .......... 7 
* kääpiösnautseri, musta ........................ 9 
* shar pei ....................................................... 3 
* presa canario ............................................ 2 
 
KEHÄ 8
Kaisa Metteri-Gold ....................... 85 
tiibetinspanieli ............................................ 5 10:00
tiibetinterrieri .............................................. 1 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi .............. 1 
kiinanharjakoira .......................................16 
kingcharlesinspanieli ............................... 1 
cavalier kingcharlesinspanieli ............... 7 
coton de tuléar ........................................... 5 
bolognese .................................................... 3 12:00
venäjänbolonka ......................................... 3 
havannankoira ............................................ 6 
maltankoira.................................................. 2 
lhasa apso .................................................... 2 
löwchen ........................................................ 3 
chihuahua, lyhytkarvainen .................... 3 
bostoninterrieri .......................................... 1 
ranskanbulldoggi ....................................10 
griffon bruxellois ....................................... 1 
petit brabancon ......................................... 1 
japanese chin .............................................. 1 
kromfohrländer .......................................... 2 
papillon ......................................................... 3 
phalène ......................................................... 1 
shih tzu .......................................................... 2 
villakoira, kääpiö, harm/aprik/pun ...... 1 
bichon frisé .................................................. 4 

Ryhmäkilpailut

1 Jetta Tschokkinen
2 Kirsi Tevalin
3 Matti Luoso
4 Paula Rekiranta
5 Paula Rekiranta
6 Maija Mäkinen
7 Maija Mäkinen
8 Viveca Lahokoski
9 Kaisa Metteri-Gold
10 Jetta Tschokkinen

Paras kasvattajaryhmä Kaisa Metteri-Gold
Best in Show Jetta Tschokkinen


