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Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikatau-
lu sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa 
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista 
ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, 
rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, 
makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. 

Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapu-
mista. Näyttelypaikalla jaetaan kakipusseja,  
joita toivomme tarvittaessa käytettävän.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi 
rotunsa parhaat koirat (ROP), ROP-veteraanit 
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuu-
luvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka: Kouvolan ravirata. 
Osoite: Hevosmiehentie 1, Kouvola

Sisääntulo
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8.00. 
Koirien on saavuttava tarkastukseen viimeis-
tään 1 tunti ennen ko. rodun arvioitua arvoste-
luaikaa, kuitenkin viimeistään klo 13.00. 
Arvostelu alkaa klo 10.00. Huolehdi siitä, että 
olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 

Hinnasto ja muuta infoa
HUOM! Varaathan käteistä mukaan!
• Sisäänpääsy 4 €, lapset 0-16v ilmaiseksi
• Varusmiehet sisäänpääsy ilmainen
• Parkkimaksu / Talliparkki 2 €
• Erikoisparkki / rataparkki 5 €
• Painettu luettelo 6 €
• Mobiililuettelo 2,99 €

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon 
ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiiliso-
vellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi ni-
mellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon hin-
ta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi 
ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä 
viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aa-
muna kello 6.00. 

Näyttelypaikalla on kahvio, josta voi ostaa vir-
vokkeita ja  pientä purtavaa.

Noudata turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on 
mukava näyttelypäivä. Seuraa järjestäjen oh-
jeita pysäköinnissä ja telttojen ja häkkien sijoit-
telussa. Älä jätä tavaroitasi vartioimatta. 

HUOM! 
Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut arkisin klo 
11–17 Showlink Oy: puh. (09) 887 30320 tai 
email: info@showlink.fi
Muut tiedustelu ja tiedustelut näyttelypäivänä: 
0400 750 488

Tuomarinmuutokset
Aikatauluun on merkitty tähdellä (*) tehdyt 
tuomarinmuutokset. Peruuttaessasi koiran ilmoit-
tautumisen tähdellä merkityn tuomarinmuutok-
sen perusteella, käytä kirjeen lopussa olevaa 
lomaketta.

Palkinnot
Palkinnot tulee noutaa palkintojenjakopisteestä 
arvostelulomaketta vastaan. Palkintoja ei pos-
titeta jälkikäteen. 
Näyttelyssä on käännöspalvelu.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteillea-
settaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennel-
liiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä 
täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. 

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tar-
kastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran 
rokotustodistukset. Näyttelytoimikunta ei suorita 
takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hy-
lätään puutteellisten tai vanhentuneiden roko-
tusten takia.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskir-
ja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty 
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran 
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Kaikissa 
Kennelliiton alaisissa tapahtumissa läsnä ole-
villa koirilla tulee olla voimassa seuraavat ro-
kotukset:
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Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus anne-
taan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta 
tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähin-
tään 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 (3 viikon varoai-
ka). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu roko-
tus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden 
ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus 
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk en-
nen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koi-
ra saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttu-
vaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin 
tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehduk-
seen, 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 sisälois-
tartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen 
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille Kennel-
liiton virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin 
ja testeihin osallistuville koirille. Tunnistusmerkin-
tänä hyväksytään tatuointi tai mikrosiru. Epä-
selvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää 
koiran osallistumisen tapahtumaan.

Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyyn.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät an-
tidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta 
tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Koirien mittaus
Kaikkien tarkastettavien rotujen tarkastus ja 
mittaus suoritetaan kehissä ennen arvostelua, 
ja koira kilpailee tässä näyttelyssä siinä rodus-
sa, mihin se siirretään. (Koskee mm. villakoiria, 
mäyräkoiria ja spitzejä.)

Mukavaa näyttelypäivää!

Ryhmäkilpailut noin klo 15.30
1 Eva Eriksson
2 Markku Kipinä
3 Jussi Liimatainen
4 Pietro Bottagisio
5 Boris Spoljaric
6 Saija Juutilainen
7 Bertil Lundgren
8 Tuula Pratt
9 Jan Törnblom
10 Laurent Heinesche
Paras veteraani Tiina Taulos
Paras kasvattajaryhmä Hanne Laine Jensen
Best in Show Marjatta Pylvänäinen-Suorsa

HUOM!!!
Telttojen pystyttäminen kaviouralle on ehdottomasti kielletty.

Kavioura toimii pelastustienä.
KAVIOURALLA OLEVAT TELTAT TULEMME SIIRRÄTTÄMÄÄN



ETUSUORA KEHÄT 1-14

KEHÄ 1  
Saija Juutilainen ............................... 62 
siperianhusky .................................................13 10:00
suomenajokoira ............................................16 
venäjänajokoira ...............................................1 11:45
amerikankettukoira .......................................1 
pesukarhukoira ...............................................1 
sveitsinajokoira, berninajokoira ...............1 
steirische rauhhaarbracke ...........................1 
portugalinpodengo, sileäkarv., pieni .....2 
portugalinpodengo, karkeakarv., pieni .5 
grosspitz, valkoinen .......................................1 
spitzien mittaus ..................................................  12:30
mittelspitz, valkoinen....................................1 
mittelspitz, muut värit ..................................6 
mittelspitz, musta ja ruskea ........................2 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ................1 
eurasier ...............................................................6 
volpino italiano ...............................................2 
chow chow ........................................................1 
akita ......................................................................1 

KEHÄ 2  
Hannu Talvi ....................................... 42 
rhodesiankoira .................................................4 11:00
beagle .................................................................4 
suomenpystykorva ........................................7 
karjalankarhukoira .........................................2 
jämtlanninpystykorva.................................12 
harmaa norjanhirvikoira ............................11 
länsisiperianlaika ............................................1 
venäläis-eurooppalainen laika ..................1 

KEHÄ 3  
Bertil Lundgren, Ruotsi .................... 74 
bretoni ................................................................3 10:00
englanninsetteri ..............................................5 
punainen irlanninsetteri ..............................8 
punavalkoinen irlanninsetteri ...................2 
gordoninsetteri ...............................................7 
stabijhoun .........................................................1 
spinone ...............................................................1 
italianseisoja .....................................................1 11:30
pitkäkarvainen saksanseisoja ....................1 
karkeakarvainen saksanseisoja .................4 

lyhytkarvainen saksanseisoja ....................5 
bourbonnaisinseisoja ...................................1 
lyhytkarvainen unkarinvizsla .....................1 
pointteri ..............................................................1 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen ..............2 
dalmatiankoira...............................................21 
dreeveri ...............................................................2 
basset artésien normand ............................2 
basset hound ...................................................1 
grand basset griffon vendéen ...................3 
petit basset griffon vendéen .....................2 

KEHÄ 4  
Boris Spoljaric, Kroatia ..................... 72 
whippet ............................................................29 10:00
keeshond .........................................................19 11:45
kleinspitz, valkoinen ......................................2 
kleinspitz, muut värit ....................................8 
kleinspitz, musta ja ruskea ..........................5 
pomeranian ......................................................9 

KEHÄ 5  
Nina Janger ....................................... 45 
shiba ....................................................................4 10:00
pohjanpystykorva ..........................................3 
lapinporokoira .................................................9 
suomenlapinkoira ........................................13 11:00
länsigöötanmaanpystykorva .....................3 
amerikanakita ..................................................4 
japaninpystykorva .........................................5 
meksikonkarvatonkoira, iso .......................2 
thai ridgeback ..................................................2 

KEHÄ 6  
Helene Björkman, Ruotsi ................. 47 
apinapinseri ......................................................3 11:00
kooikerhondje .................................................2 
portugalinvesikoira ........................................2 
walesinspringerspanieli ...............................6 
novascotiannoutaja .....................................10 
englanninspringerspanieli .......................24 

KEHÄ 7  
Joakim Ohlsson, Ruotsi .................... 57 
japanese chin ...................................................2 10:00
shih tzu ...............................................................4 
papillon...............................................................7 
phalène ...............................................................1 
venäjäntoy, pitkäkarvainen ........................1 

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU



villakoirien mittaus ...........................................  11:00
villakoira, toy ....................................................5 
villakoira, kääpiö, har/aprik/pun ..............8 
villakoira, kääpiö, musta/rusk/valk ..........5 
villakoira, keskikokoinen, 
    harmaa, aprikoosi ja punainen .............7 
villakoira, keskikokoinen, 
    musta, ruskea ja valkoinen .....................9 
villakoira, iso, har/aprik/pun .......................1 
villakoira, iso, musta, ruskea, valk. ............4 
maltankoira .......................................................3 

KEHÄ 8  
Jussi Liimatainen .............................. 51 
vehnäterrieri .....................................................6 11:00
kerrynterrieri.....................................................5 
amerikanstaffordshirenterrieri ..................3 
staffordshirenbullterrieri .............................5 
amerikankarvatonterrieri ............................2 12:00
amerikanrottaterrieri ....................................1 
airedalenterrieri ...............................................3 
karkeakarvainen kettuterrieri ....................4 
sileäkarvainen kettuterrieri ........................5 
saksanmetsästysterrieri ...............................3 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..................8 
skotlanninterrieri ............................................6 

KEHÄ 9  
Hanne Laine Jensen, Tanska ............ 39 
* itäeuroopanpaimenkoira .........................4 10:00
* owczarek podhalanski ...............................1 
* slovakiancuvac .............................................3 
* brienpaimenkoira / briardi ......................4 
polski owczarek nizinny ...............................1 
lyhytkarv. pyreneittenpaimenkoira.........4 
pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira ........1 
mudi .....................................................................1 
pumi .....................................................................1 
puli, muut värit ................................................1 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen .......4 
saksanpaimenkoira ........................................4 
* serra de airesinpaimenkoira ....................1 
schapendoes ....................................................2 
schipperke .........................................................3 
* lancashirenkarjakoira .................................4 
Anna-Maija Mellin ............................ 17 
Junior handler ..................................................... 12:30
- nuoremmat ....................................................7 
- vanhemmat ..................................................10 

KEHÄ 10  
Jeanett Lemmeke, Ruotsi ................. 71 
rottweiler ...........................................................7 10:00
bokseri ................................................................6 
dobermanni ......................................................6 
pinseri ..................................................................5 
kiinanharjakoira ............................................15 
tiibetinspanieli ...............................................32 12:15
- urokset ............................................................12 
- nartut  .............................................................20 

KEHÄ 11  
Tanya Ahlman-Stockmari ................. 43 
Harjoitusarvostelija Paula Tuominen, mopsi  
bostoninterrieri ...............................................6 10:00
ranskanbulldoggi .........................................12 
mopsi ...................................................................8 
cavalier kingcharlesinspanieli .................17 
Tiina Taulos ....................................... 39 
newfoundlandinkoira ...................................2 12:30
irlanninsusikoira ............................................13 
skotlanninhirvikoira .......................................4 
sealyhaminterrieri ..........................................2 
skyenterrieri ......................................................3 
bullterrieri ..........................................................1 
silkkiterrieri ........................................................2 
australianterrieri ............................................12 

KEHÄ 12  
Juha Putkonen .................................. 62 
bichon frisé .....................................................17 10:00
tiibetinterrieri ...................................................9 
lhasa apso ..........................................................1 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ...................2 
havannankoira ...............................................22 11:30
löwchen ..............................................................1 
prahanrottakoira .............................................7 
kromfohrländer ...............................................3 

KEHÄ 13  
Markku Kipinä................................... 32 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ............6 10:00
landseer ..............................................................6 
leonberginkoira ...............................................3 
englanninbulldoggi ......................................3 
bordeauxindoggi............................................2 
mallorcandoggi ...............................................1 
cane corso .........................................................2 
dogo argentino ...............................................2 
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen ...1 
pyreneittenkoira .............................................3 



keskiaasiankoira ..............................................2 
venäjänmustaterrieri .....................................1 
Jan Törnblom, Ruotsi ........................ 37 
chihuahua, pitkäkarvainen .......................13 12:00
chihuahua, lyhytkarvainen .........................8 
petit brabancon ..............................................9 
griffon bruxellois .............................................1 
griffon belge .....................................................1 
coton de tuléar ................................................5 

KEHÄ 14  
Inga Siil, Viro ..................................... 79 
jackrussellinterrieri .......................................16 10:00
parsonrussellinterrieri ...................................3 
cairnterrieri ......................................................18 11:00
ceskyterrieri ......................................................1 
dandiedinmontinterrieri..............................4 
glen of imaalinterrieri ...................................4 
englanninkääpiöterrieri ...............................3 12:45
norwichinterrieri .............................................4 
norfolkinterrieri ...............................................5 
borderterrieri ..................................................13 
lakelandinterrieri ............................................1 
yorkshirenterrieri ............................................5 
brasilianterrieri ................................................2 

TAKASUORA KEHÄT 15-21

KEHÄ 15  
Tuula Pratt ......................................... 77 
tsekinpaimenkoira .........................................4 10:00
welsh corgi pembroke ................................21 
welsh corgi cardigan ...................................14 11:30
espanjanvesikoira ...........................................4 
lagotto romagnolo ........................................6 
chesapeakelahdennoutaja .........................1 
kiharakarvainen noutaja..............................2 
alaskanmalamuutti ......................................16 
samojedinkoira ................................................9 

KEHÄ 16  
Russell Mosedale, Iso-Britannia ...... 46 
kultainennoutaja ..........................................27 11:00
sileäkarvainen noutaja ...............................16 
clumberinspanieli...........................................2 
fieldspanieli .......................................................1 

KEHÄ 17  
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa .......... 53 
hovawart ..........................................................12 11:00
bernhardinkoira, lyhytkarvainen..............1 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen .............1 
kääpiöpinseri ..................................................21 11:50
kääpiösnautseri, musta ................................4 
kääpiösnautseri, musta-hopea .................6 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ..............5 
kääpiösnautseri, valkoinen .........................3 

KEHÄ 18  
Carina Östman, Ruotsi ...................... 54 
labradorinnoutaja ........................................22 10:00
cockerspanieli ................................................25 11:15
amerikancockerspanieli ...............................7 

KEHÄ 19  
Eva Eriksson, Ruotsi .......................... 83 
sileäkarvainen collie ....................................19 10:00
pitkäkarvainen collie ...................................26 11:00
bordercollie .......................................................4 
australianpaimenkoira ...............................13 
australiankelpie ...............................................5 
australiankarjakoira .......................................5 
vanhaenglanninlammaskoira ...................2 
valkoinenpaimenkoira .................................9 

KEHÄ 20  
Sofie Krigholm, Ruotsi...................... 52 
shetlanninlammaskoira .............................26 11:00
basenji .................................................................9 12:30
tanskandoggi, sininen ..................................3 
tanskandoggi, musta ja harlekiini ...........8 
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen 6 

KEHÄ 21  
Astrid Lundava, Viro ......................... 51 
berninpaimenkoira ......................................19 11:00
appenzellinpaimenkoira .............................2 
pyreneittenmastiffi ........................................4 
tiibetinmastiffi .................................................3 
snautseri, pippuri & suola ..........................12 
snautseri, musta ..............................................4 
suursnautseri, musta .....................................7 



RADAN KESKELLÄ KEHÄT 22-23

KEHÄ 22  
Laurent Heinesche, Luxemburg ...... 67 
saluki ..................................................................19 10:00
venäjänvinttikoira ..........................................3 
afgaaninvinttikoira .........................................8 
mäyräkoirien mittaus .......................................  11:50
mäyräkoira, lyhytkarvainen ........................4 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ...........5 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ...........2 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ........1 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen .......8 
mäyräkoira, karkeakarvainen ..................17 

KEHÄ 23  
Pietro Bottagisio, Italia .................... 70 
belgianpaimenkoira, tervueren ..............15 10:00
belgianpaimenkoira, groenendael ........15 
belgianpaimenkoira, malinois...................3 
partacollie ........................................................12 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ...........4 12:45
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ...........7 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ........................6 
azawakh .............................................................3 
sloughi ................................................................2 
italianvinttikoira ..............................................3 

 
 
 

 

       
      Ravintola 
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PÄÄPORTTI 
navikaattoriin os. 
Valkealanraitti 

                   Rataparkki 
                      P   5 € 

Rataparkki  
    P   5 € 
    
 
 

    TUOTE MYYNTTI  

RYHMÄKEHÄ
TTTT 

TOIMISTO 

VALKEALANRAITTI AHLMANNINTIE 

KESKUSTAAN 

MIKKELI - HEINOLA 

KUUSANKOSKELLE 

KÄYTÄVÄ 

KOIRIEN VESI  
KOIRAPARKKI 

KAVIOURALLE 
EI TELTTOJA 
EIKÄ 
KATOKSIA 

TALLIPORTTI 
PARKKI  2 € 

Talliportti 
navikaattoriin: 
Valkealanväylä 

        Lukekaa tämä ohje: 
       - rokotustodistukset ja tunnistesirut tarkastetaan  ROK:T  merkityllä paikalla 
         kaikilta koirilta 
         
     - rataparkkiin tulevat laittakaa mieleenne missä kehässä koiranne arvostelu tapahtuu,   
       että voimme yrittää ohjata teidät mahdollisimman lähelle kehäänne. 
  
  Emme laita opasteita teiden varsille. 
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PERUUTUS TUOMARINMUUTOKSEN VUOKSI
Peruutan koirani osallistumisen Kouvolan näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (*:llä merkityt 
rodut) ja liitän mukaan koirani numerolapun sekä kopion maksukuitista. Ilmoitus tulee lähet-
tää meille kirjallisesti viimeistään 15.8.2019 postileimatulla kirjeellä tai sähköpostitse.

Rotu _________________________________________________________

Koiran nimi ___________________________________________________

Ilmoittautumismaksun _________ euroa voi palauttaa 

tilille IBAN numero _________________________________________________

Saajan nimi ___________________________________________________

Osoite _______________________________________________________

Päiväys _______________ Allekirjoitus _____________________________

Laita kuoreen tämä sivu numerolapun ja kuitin kera ja postita osoitteella:
Kouvolan koiranäyttely 2019, c/o Raine Björkman, Nietoskatu 13, 45150 Kouvola
tai sähköpostitse raine.bjorkman@elisanet.fi

Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksesta käsittelykulut. Mikäli numerolappu ei ole 
liitteenä, näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksesta myös pääsylipun hinta.

www.showlink.fi/shows/kouvola2019/


