
Kaikkien rotujen 
KOIRANÄYTTELY

Helatorstaina 30.5.2019



Ohessa on näyttelymme arvioitu arvoste-
luaikataulu rotukohtaisine koiramäärineen 
sekä ilmoittamanne koiran näyttelynumero, 
joka oikeuttaa koiran ja yhden henkilön si-
säänpääsyyn. 
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7:00. 
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähin-
tään tuntia ennen annettua arvosteluajan 
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajois-
sa näyttelypaikalla. 
Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näyt-
telypaikalle saapumista ja kerääthän koirasi 
jätökset tarpeen tullen pois näyttelyalueelta.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran re-
kisteritodistus, rokotustodistukset ja näytte-
lynumero. Numerolapun kiinnittämistä var-
ten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. 
Muista myös näyttelyremmi, makuualusta 
ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut 
paitsi rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraa-
nit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.
HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan au-HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan au-
toon.toon.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on  Kangasniemen Urheilu-
keskus. Katuosoite: Teollisuustie 14, 51200 
Kangasniemi. 
Huomioi, että Lapaskankaan silta on re-
montissa, jolloin kulku kiertoliittymän 
kautta keskustaan ei onnistu. Kiertotie noin 
3 km Jyväskylän suuntaan, siellä opasteet. 
Keltaisia Kangasniemi-opasteita seuraamal-
la löydät perille. Varaa hieman ylimääräistä 
aikaa kiertotien hahmottamiseen. Siltatyö 
haittaa vain Pieksämäen ja Mikkelin suun-
nasta tulijoita.

Teltat ja häkit
 Jos haluat tulla pystyttämään teltan edellise-
nä päivänä, urheilukeskuksella järjestäjien 
edustajia klo 16 alkaen, teltan voi laittaa vain 
järjestäjien osoittamaan paikkaan, näyttely-

päivänä häkit vain järjestäjien osoittamaan 
paikkaan.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 
887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut 
Janet Tervashonka 0400-901921
Jaana Laitinen 040-5072713
på svenska/in English
Anna Gröhn +35840 5710109

Pääsy- ja parkkimaksut
Huom! Maksut vain käteisellä!
- Pääsymaksu 5 €, alle 12-v lapset ilmaiseksi
- Näyttelyluettelo 5 €
- Mobiililuettelo 2,99 €
- Ei parkkimaksua
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluette-
lon ja tulospalvelun tuottava mobiilisovel-
lus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista nimellä 
”Showlink”. Sähköisen näyttelyluettelon hin-
ta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi 
sovelluksessa maksaa jo ennen näyttelyä, 
mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttely-
päivän aamuna kello 6.00.

Muuta
Näyttelyssä on lelukoira- sekä lapsi- ja koira-
kilpailu. Kilpailu on ilmainen ja ilmoittautu-
minen tapahtuu paikanpäällä info-telttaan klo 
11.45 mennessä. Kilpailu alkaa klo 12.
Näyttelyalueella on myös kanttiini, josta saa 
kahvia ja pientä purtavaa.

Peruutukset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarinmuutoksia, joka on merkitty aika-
tauluun *-merkillä. 
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistu-
misen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 
28.5. mennessä koiran tiedot, omat tilitie-
tosi, maksukuitti ja yhteystietosi rahaston-

Tervetuloa Kangasniemen kaikkien rotujen koiranäyttelyyn!



hoitajalle osoitteeseen: Raija Haapaniemi, 
Hiekkaniementie 40, 51200 Kangasniemi tai 
sähköpostitse raija.haapaniemi@op.fi  

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa palkinto-
jenjakopisteestä näyttelyn ajan esittämällä 
arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä pos-
titse.

Rokotusmääräykset ja ohjeet
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton hallituksen hyväksymiä rokotus-
määräyksiä. Tarkastamme kaikkien koirien 
rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautu-
mismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotus-
kirja tai lemmikkieläinpassi), johon on mer-
kitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, 
koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus 
annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehostero-
kotteesta tulee tapahtumahetkellä olla ku-
lunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). 
Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 1 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana an-
netut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäi-
selle 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 ro-
kotus 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 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 ollut 
vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama ra-
joitus koskee myös saman talouden oireet-
tomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koi-
ra voi olla läsnä tapahtumassa.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidopingsäännöt ja dopingvalvon-
ta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennel-
liiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkas-
taa tunnistusmerkinnän. Mikäli koiralla 
on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät 
tunnista, on koiran omistajalla oltava mu-
kanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy 
lukemaan.Jos tarkastuksessa löytyy koira, 
jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestä-
jän sulkea kyseinen koira pois tästä tapah-
tumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen ta-
pahtumaan.

YHTEISTYÖSSÄ NÄYTTELYN JÄRJESTELYISSÄ: 
Hokan metsästysseura, Kaihlamäen Erä, Kangasniemen Eräveikot, Kangasniemen Paukku, 
Läpsyöstin Eränkävijät, Paappalan metsästysseura, Puulan Erä, Salmenkylän metsästysseura, 
Sulkulan Erä, Synsiön metsästysseura, Vaimosniemen metsästysseura, Vihaven metsästys-
seura ja Vuojalahden metsästysseura



KEHÄ 1
Aila Lehmussaari ......................... 40 
punainen irlanninsetteri ....................9 10:00
englanninsetteri...................................3 
gordoninsetteri ....................................2 
pitkäkarvainen saksanseisoja ............1 
karkeakarvainen saksanseisoja .........4 
lyhytkarvainen saksanseisoja ............6 
italianseisoja .........................................2 
bourbonnaisinseisoja .........................1 
pienimünsterinseisoja ........................5 
bretoni ...................................................3 
stabijhoun .............................................4 

KEHÄ 2
Anne Sume, Estonia ..................... 37 
brasilianterrieri ....................................9 10:00
cairnterrieri ....................................... 13 
borderterrieri .......................................5 
bedlingtoninterrieri ............................4 
amerikanstaff ordshirenterrieri .........6 

KEHÄ 3
Perttu Ståhlberg ........................... 80 
Harj.arvostelija Sari Holopainen; pohjanpystykorva
dalmatiankoira ................................. 11 09:00
jämtlanninpystykorva ..................... 27 
pohjanpystykorva ............................ 11 11:15
samojedinkoira ................................. 12 
suomenlapinkoira ............................ 19 

KEHÄ 4
Benny Blidh Von Schedvin, Sweden 95
venäjänvinttikoira ............................ 13 09:00
skotlanninhirvikoira ...........................4 
whippet .............................................. 30 
- pennut ................................................2 
- urokset ............................................. 17 
- nartut  .............................................. 11 
italianvinttikoira ..................................9 
villakoirien mittaus .............................. 12:30

villakoira, toy .................................... 10 
villakoira, kääpiö, har/apr/pun .........4 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ..............8 
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu 4 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va 8 
villakoira, iso, mu/ru/va .....................5 

KEHÄ 5
Inga Siil, Estonia .......................... 89 
Harj.arvostelija Jarmo Hilpinen; coton de tuléar
englanninspringerspanieli .............. 21 09:00
clumberinspanieli ...............................2 
barbet ....................................................2 
irlanninvesispanieli .............................1 
espanjanvesikoira ............................. 12 
lagotto romagnolo............................ 13 11:15
kooikerhondje .....................................1 
coton de tuléar .................................. 15 
havannankoira .................................. 16 
japanese chin .......................................1 
petit brabancon ...................................5 

KEHÄ 6
Esa Ruotsalainen .......................... 86 
basenji ...................................................4 09:00
suomenpystykorva ..............................9 
karjalankarhukoira .......................... 13 
suomenajokoira ................................ 20 
basset hound ........................................1 
labradorinnoutaja ............................ 39 11:45
- pennut ................................................2 
- urokset ............................................. 17 
- nartut  .............................................. 20 

KEHÄ 7
Charlott Sandberg, Sweden ......... 93 
shetlanninlammaskoira .................. 42 09:00
- pennut ................................................3 
- urokset ............................................. 16 
- nartut  .............................................. 23 
pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira ..2 
lyhytkarv. pyreneittenpaimenkoira ..2 

Arvioidut arvosteluaikataulut 30.5.2019

Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä. Siirrot ennalta ilmoitetulle varatuo-
marille on merkitty #-merkillä, eivätkä ne oikeuta maksunpalautukseen.
Tarkista kehäsi alkamisaika ja huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 



entlebuchinpaimenkoira ....................1 
staff ordshirenbullterrieri ................ 30 11:45
- pennut ................................................4 
- urokset ............................................. 12 
- nartut  .............................................. 14 
bullterrieri ............................................6 
norwichinterrieri ................................5 
norfolkinterrieri ..................................5 

KEHÄ 8
Kalvo Kriisk, Estonia ................. 100 
kultainennoutaja .............................. 47 10:00
- pennut ................................................1 
- urokset ............................................. 20 
- nartut  .............................................. 26 
fi eldspanieli ..........................................2 
sileäkarvainen noutaja .................... 15 12:45
amerikancockerspanieli .....................7 
cockerspanieli ................................... 16 
walesinspringerspanieli ................... 13 

KEHÄ 9
Yvonne Brink, Sweden ................. 47 
eurasier .................................................2 10:00
newfoundlandinkoira...................... 18 
tiibetinmastiffi   .....................................1 
landseer.................................................3 
rottweiler ..............................................4 
hollanninpaimenkoira, pitkäkarv. ....1 
valkoinenpaimenkoira .......................3 
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen ..3 
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen ..2 
* bordeauxindoggi ..............................2 
* broholminkoira ................................1 
* bokseri ...............................................7 

KEHÄ 10
Maija Lehtonen ............................ 49 
kuvasz ...................................................1 10:00
belgianpaimenkoira, groenendael ....8 
belgianpaimenkoira, malinois ..........5 
belgianpaimenkoira, tervueren ........3 
bordercollie ..........................................9 
australianpaimenkoira .......................5 
lancashirenkarjakoira .........................4 
* japaninpystykorva ............................7 
* lapinporokoira ..................................7 

KEHÄ 11
Alar Müürisepp, Estonia ............. 87 
saksanpaimenkoira, pitkäkarv. .........3 09:00
saksanpaimenkoira .......................... 13 
ceskoslovensky vlcak ..........................2 
vanhaenglanninlammaskoira ...........1 
serra de airesinpaimenkoira ..............2 
schapendoes .........................................8 
partacollie .............................................6 
pumi ......................................................2 11:00
mudi ......................................................6 
schipperke ......................................... 11 
welsh corgi pembroke ..................... 22 
welsh corgi cardigan ........................ 11 

KEHÄ 12
Harto Stockmari .......................... 62 
ranskanbulldoggi ............................. 16 10:00
parsonrussellinterrieri ........................6 
hovawart ...............................................9 
#alaskanmalamuutti ...........................8 
#amerikanakita ....................................4 12:15
#harmaa norjanhirvikoira .............. 16 
#valkoinen ruotsinhirvikoira ............1 
#volpino italiano .................................2 

KEHÄ 13
Maret Kärdi, Estonia .................... 66 
saluki .................................................. 10 10:00
rhodesiankoira ....................................1 
dreeveri .................................................3 
bretagnenbassetti ................................2 
petit basset griff on vendéen ..............1 
novascotiannoutaja .............................2 
kromfohrländer ...................................4 
venäjäntoy, pitkäkarvainen ................1 
papillon .................................................4 
phalène .................................................1 
maltankoira ..........................................2 
kingcharlesinspanieli ..........................3 
mopsi ....................................................2 12:00
* länsigöötanmaanpystykorva ..........9 
* ruotsinlapinkoira..............................2 
* siperianhusky ................................. 12 
* kainkoira ............................................1 
* akita ....................................................4 
* bullmastiffi   ........................................2 



KEHÄ 14
Astrid Lundava, Estonia .............. 90 
pitkäkarvainen collie ....................... 36 09:00
- pennut ................................................1 
- urokset ............................................. 18 
- nartut  .............................................. 17 
sileäkarvainen collie ........................ 13 11:00
dobermanni .........................................8 
bichon frisé ....................................... 20 
kiinanharjakoira ............................... 13 

KEHÄ 15
Jakub Kruczek, Poland ................ 64 
karkeakarvainen kettuterrieri ...........8 10:00
sileäkarvainen kettuterrieri ...............9 
jackrussellinterrieri .......................... 16 
dandiedinmontinterrieri ...................3 11:45
glen of imaalinterrieri ........................3 
sealyhaminterrieri ...............................1 
kerrynterrieri .......................................3 
* cavalier kingcharlesinspanieli ..... 15 
* lhasa apso ..........................................3 
* löwchen ..............................................3 

KEHÄ 16
Rune Fagerström .......................... 73 
skotlanninterrieri ............................. 11 10:00
silkkiterrieri .........................................5 
skyenterrieri .........................................6 
kääpiöpinseri .................................... 23 
tanskandoggi, kelt./tiikerijuovainen 5 12:30
tanskandoggi, musta/harlekiini ........5 
espanjanmastiffi   ..................................1 
pyreneittenmastiffi   ..............................4 
pyreneittenkoira ..................................3 
kanariandoggi ......................................2 
cane corso .............................................1 
englanninbulldoggi ............................2 
plottinajokoira .....................................1 
slovakiancuvac ....................................4 

KEHÄ 17
Anneli Pukkila ............................. 81 
mäyräkoirien mittaus ........................... 9:50
mäyräkoira, pitkäkarvainen ........... 18 10:00
kääpiömäyräkoira pitkäkarv. ......... 13 
kaniinimäyräkoira pitkäkarv. ............8 

mäyräkoira, lyhytkarvainen ........... 21 12:15
kääpiömäyräkoira lyhytkarv. .............2 
kaniinimäyräkoira lyhytkarv. ............2 
mäyräkoira, karkeakarvainen ...........9 
kääpiömäyräkoira karkeakarv. ..........3 
kaniinimäyräkoira karkeakarv. .........1 
mastiffi   ..................................................2 
isosveitsinpaimenkoira ......................2 

KEHÄ 18
Leni Finne .................................... 76 
portugalinvesikoira .............................4 10:00
itäsiperianlaika ....................................1 
islanninlammaskoira ..........................6 
saksanpystykorva, keeshond .............7 
saksanpystykorva, pomeranian ........8 
australianterrieri .............................. 16 
valkoinen länsiylämaanterrieri .........3 12:30
yorkshirenterrieri ................................1 
vehnäterrieri ........................................3 
australiankelpie ...................................5 
amerikankettukoira ............................3 
#venäjänajokoira .................................3 
#beagle ............................................... 16 

KEHÄ 19
Adam Ostrowski, Poland ............. 78 
Harjoitusarvostelija Jarmo Hilpinen; chihuahuat
pinseri ...................................................3 10:00
kääpiösnautseri, musta .......................7 
kääpiösnautseri, musta-hopea ....... 14 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ......8 
kääpiösnautseri, valkoinen ................3 
* tiibetinspanieli ............................... 22 12:00
* prahanrottakoira ..............................3 
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi ........1 
* shih tzu ..............................................4 
* tiibetinterrieri ...................................1 
chihuahua, pitkäkarvainen ................6 
chihuahua, lyhytkarvainen ................6 

KEHÄ 20
Paavo Mattila................................ 75 
spitzien mittaus ..................................... 9:50
kleinspitz, muut värit ....................... 15 10:00
kleinspitz, musta ja ruskea.................5 
kleinspitz, valkoinen ...........................3 



mittelspitz, muut värit ..................... 16 
mittelspitz, musta ja ruskea ...............3 12:15
mittelspitz, valkoinen .........................4 
leonberginkoira ...................................9 
owczarek podhalanski ........................1 
beaucenpaimenkoira / beauceron ....2 
* hokkaidonkoira ................................1 
* chow chow .........................................6 
* faaraokoira ........................................5 
* etnankoira .........................................5 

KEHÄ 21
Kirsi Tevalin ................................. 75 
Harjoitusarvostelija Jarmo Hilpinen; bostonin-
terrieri
berninpaimenkoira .......................... 21 10:00
#suursnautseri, musta ........................7 
#suursnautseri, pippuri & suola .......1 
#snautseri, musta ................................1 
#snautseri, pippuri & suola ...............6 
#apinapinseri .......................................2 

bostoninterrieri ...................................4 12:00
portugalinpodengo, kk, pieni ............3 
portugalinpodengo, sk, pieni ............1 
perunkarvatonkoira, pieni ................2 
perunkarvatonkoira, iso ....................1 
shiba ......................................................5 
buhund .................................................1 
puolanvinttikoira ................................2 
sloughi ..................................................2 
irlanninsusikoira .............................. 16 

KEHÄ 22
Jennamari Heikkinen .................. 40 
Junior handler ....................................... 10:00
- Piirimestaruus ...................................7 
Junior handler ....................................... 
- nuoremmat ..................................... 16 
- vanhemmat..................................... 24 

Ryhmäkilpailut
Ryhmäkilpailut aloitetaan noin klo 15.30
FCI 1 Maija Lehtonen
FCI 2 Kirsi Tevalin
FCI 3 Leni Finne
FCI 4 Anneli Pukkila
FCI 5 Paavo Mattila
FCI 6 Harto Stockmari
FCI 7 Aila Lehmussaari
FCI 8 Maija Lehtonen
FCI 9 Harto Stockmari
FCI 10 Leni Finne

Paras veteraani Leni Finne
Paras kasvattajaryhmä Harto Stockmari
Best in Show Paavo Mattila
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