
Tervetuloa Kiuruveden pentunäyttelyyn!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukoh-
taisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolap-
pu. Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00. Koirien tulee 
saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua ar-
vosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 
Kehissä arvostelu aloitetaan klo 10.00.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämis-
tä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat  
pennut sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat 
koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Kiuruveden Jäähalli.
Näyttelypaikan osoite: Kuorevirrankatu 10, 74700 Kiuruvesi
Huomioittehan, että parkkitilaa on rajoitetusti. Kannattaa 
varata reilusti aikaa auton parkkeeraamiselle. Toivomme, että 
mahdollisimman moni pystyisi hyödyntämään kimppakyytejä. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy (arkisin 
klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi 
Tiedustelut näyttelypäivänä puheenjohtaja Jari Hyvärinen 
0400326460 ja näyttelysihteeri Tuija Vuohtoniemi 0407506089

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutok-
sia, jotka on merkitty aikatauluun *-merkillä.  Siirrot eivät oi-
keuta maksunpalautukseen. 

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 
lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen 
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotuk-
set. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 
olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennul-
le 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 raivotauti-
rokotuksesta 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 ta-
pauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika).

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, 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 sisäloistar-
tunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa.

Järjestäjä: Kiuruveden Kennelkerho

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näytte-
lyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tunnis-
tusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuk-
sesta ennen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla olta-
va 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.

Palkinnot
Palkinnot on noudettavissa näyttelyn palkintojenjaosta 
näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei 
lähetetä postitse.

Hinnasto
Pääsyliput aikuiset 5€ /päivä
Lapset alle 15v ilmaiseksi
Pysäköinti on maksuton.
Painettu luettelo 5 €, sähköinen luettelo 2,99€
HUOM! Varaathan käteistä mukaan!

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tu-
lospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-
mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa 
on 2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen 
näytelyä, mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aa-
muna kello 6.00.
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KEHÄ 1

Paavo Mattila ..................................................80 

tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen ..........1 10:00
tanskandoggi, musta ja harlekiini .............................2 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ...............................2 
pyreneittenmastiffi   ...................................................... 13 
newfoundlandinkoira ....................................................1 
berninpaimenkoira .........................................................9 
dobermanni .......................................................................1 
dogo argentino ................................................................1 
kanariandoggi ..................................................................1 
rottweiler ............................................................................8 
bullmastiffi   .........................................................................1 
englanninbulldoggi........................................................1 
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni ........1 12:15
saksanpystykorva, pomeranian .................................2 
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea ......1 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ..............4 
länsigöötanmaanpystykorva ......................................1 
basenji .................................................................................1 
islanninlammaskoira ......................................................1 
chow chow ........................................................................2 
samojedinkoira .................................................................4 
itäsiperianlaika .................................................................1 
siperianhusky ....................................................................1 
karjalankarhukoira ..........................................................1 
harmaa norjanhirvikoira ...............................................2 
pohjanpystykorva ...........................................................3 
suomenpystykorva .........................................................1 
jämtlanninpystykorva ....................................................2 
lapinporokoira ..................................................................4 
ruotsinlapinkoira .............................................................1 
suomenlapinkoira ...........................................................6 

KEHÄ 2

Massimiliano Mannucci, Italy ........................43 

grand gascon saintongeois .........................................1 10:00
beagle ..................................................................................1 
mäyräkoira, karkeakarvainen ......................................2 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira kk ..............................1 
mäyräkoira, lyhytkarvainen .........................................1 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk ...............................1 
afgaaninvinttikoira ..........................................................1 
venäjänvinttikoira ...........................................................1 
sloughi .................................................................................1 
azawakh ..............................................................................2 
whippet ...............................................................................1 
* saksanpaimenkoira ......................................................3 
* valkoinenpaimenkoira ................................................1 
* itäeuroopanpaimenkoira...........................................1 
* australiankelpie .............................................................1 
* australianpaimenkoira ................................................1 
* etelävenäjänkoira .........................................................5 
* pitkäkarvainen collie ...................................................3 
* shetlanninlammaskoira ..............................................6 
* welsh corgi cardigan ...................................................2 
* welsh corgi pembroke ................................................2 
* kääpiösnautseri, valkoinen .......................................1 
* kääpiösnautseri, pippuri & suola ............................1 
* kääpiösnautseri, musta-hopea ................................1 
* kääpiösnautseri, musta ..............................................1 
* kääpiöpinseri .................................................................1 

KEHÄ 3

Veli-Pekka Kumpumäki ..................................43 

kingcharlesinspanieli .....................................................1 10:00
cavalier kingcharlesinspanieli .....................................1 
ranskanbulldoggi ............................................................1 
tiibetinspanieli ..................................................................4 
kiinanharjakoira ...............................................................7 
papillon ...............................................................................1 
lhasa apso ..........................................................................3 
bichon frisé ........................................................................1 
coton de tuléar .................................................................5 
amerikanstaff ordshirenterrieri ...................................2 
staff ordshirenbullterrieri...............................................1 
kerrynterrieri .....................................................................1 
borderterrieri ....................................................................1 
parsonrussellinterrieri ....................................................2 
jackrussellinterrieri..........................................................4 
brasilianterrieri .................................................................1 
amerikanrottaterrieri......................................................1 
silkkiterrieri ........................................................................1 
glen of imaalinterrieri ....................................................1 
dandiedinmontinterrieri ...............................................2 
valkoinen länsiylämaanterrieri ...................................2 

KEHÄ 4

Ligita Zake, Latvia ..........................................42 

stabijhoun ..........................................................................1 10:00
lyhytkarvainen saksanseisoja ......................................3 
italianseisoja ......................................................................2 
punainen irlanninsetteri ...............................................1 
labradorinnoutaja ...........................................................4 
novascotiannoutaja ........................................................1 
englanninspringerspanieli ...........................................4 
walesinspringerspanieli ................................................3 
cockerspanieli ...................................................................7 
amerikanvesispanieli......................................................1 
barbet ..................................................................................1 
espanjanvesikoira ............................................................5 
lagotto romagnolo..........................................................9 
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Arvioitu arvosteluaikataulu


