
Tervetuloa Kouvolan ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu 
rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne 
koiran numerolappu. Muista ottaa mukaan näyttelyyn 
koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttely-
numero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannat-
taa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttely-
remmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka ja saapuminen
Näyttely järjestetään Kouvolan Korian Kallioniemes-
sä. Ajo-ohje liitteenä aikataulukirjeen lopussa. Osoite: 
Puistolantie 1-3, 45610 Koria.

Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7:30 Koirien tu-
lee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen an-
nettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään 
klo 12:00.  Huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa 
näyttelypaikalla. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalu-
eelle saapumista ja pidä näyttelyalue siistinä. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy 
(arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 tai info@show-
link.fi 
Tiedustelut  näyttelypäivänä
Piia Piiparinen 040 8314848

Peruutukset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarin-
muutoksia, joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. 
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuo-
marinmuutoksen vuoksi, lähetä 24.4.2019 mennessä 
(postileima) koiran tiedot, numerolappu, maksukuitti 
ja yhteystietosi tilinumeron kanssa rahastonhoitajalle 
osoitteeseen: Sanna Mäkelä, Ahotie 16, 45100 Kouvola

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton halli-
tuksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme 
näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran rokotustodistuk-
set. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuok-
si, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lem-
mikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimei-
nen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelli-
set rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan 
pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapah-
tumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon 
varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 1 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehos-
teet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä rai-
votautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla ku-
lunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle 
vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 
vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu ro-
kotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-
kissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtu-
maa (kolmen viikon varoaika).
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päät-
tymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksa-
tulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitys-
tieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan ma-
hasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antido-
pingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suo-
men Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 
kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisis-
sa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät 
tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulai-
te, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.Jos tarkastuk-
sessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee 
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumas-
ta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää 
koiran osallistumisen tapahtumaan.

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

Hinnasto

Ilmainen sisäänpääsy
Parkki 3 €
Luettelo 5 €

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyt-
telyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus 
on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskau-
poista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostet-
tuna on 2,99 € ja sen voi tilata ja maksaa sovelluksen 
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkais-
taan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Järjestäjät: Metsästyskerho Paukku sekä Kymenläänin Hirvikoirayhdistys



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Erika Häkkinen........................................... 35 
* eurasier....................................................................... 3 12:00
* islanninlammaskoira ............................................. 2 
* buhund ...................................................................... 1 
* valkoinen ruotsinhirvikoira ................................. 1 
* samojedinkoira......................................................24 
* venäläis-eurooppalainen laika .......................... 1 
* akita ............................................................................. 1 
* amerikanakita .......................................................... 2 

KEHÄ 2
Tuula Savolainen ....................................... 65 
Harjoitusarvostelija: Maija Lehtonen - bretoni, italiansei-
soja ja weimarinseisojat Harjoitusarvostelija: Tarja Löf-
man - pohjanpystykorva
* alaskanmalamuutti ..............................................14 09:00
* itäsiperianlaika ........................................................ 3 
* länsisiperianlaika .................................................... 2 
* punainen irlanninsetteri ...................................... 5 
* englanninsetteri ..................................................... 1 
* gordoninsetteri ....................................................... 2 
* karkeakarvainen saksanseisoja ......................... 7 
* lyhytkarvainen saksanseisoja ............................. 5 
* pitkäkarvainen saksanseisoja ............................ 1 
* pienimünsterinseisoja .......................................... 2 11:30
* stabijhoun ................................................................. 3 
* spinone ...................................................................... 2 
* bretoni ........................................................................ 1 
* italianseisoja ............................................................. 1 
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen ...................... 1 
* pohjanpystykorva .................................................. 8 
* basenji ........................................................................ 2 
* japaninpystykorva ................................................. 5 

KEHÄ 3
Tanya Ahlman-Stockmari ........................ 100 
espanjanvesikoira ...................................................... 8 09:00
lagotto romagnolo.................................................... 6 
portugalinvesikoira ................................................... 6 
englanninspringerspanieli ...................................13 
amerikancockerspanieli .......................................... 3 
saksanpystykorva, keeshond ................................ 8 
saksanpystykorva, pomeranian ........................... 2 
spitzien mittaus.............................................................  11:45
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea 9 
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit ........11 
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen ........... 4 
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen ......... 3 
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea 1 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ......16 
walesinspringerspanieli ........................................10 

KEHÄ 4
Katja Korhonen .......................................... 76 
Harjoitusarvostelija: Anett Finnig -
fi eldspanieli ja kooikerhondje
cockerspanieli ...........................................................18 09:00
kultainennoutaja .....................................................35 
- urokset ......................................................................12 
- nartut  .......................................................................23 
fi eldspanieli ................................................................. 2 12:15
kooikerhondje ............................................................ 1 
sileäkarvainen noutaja ..........................................20 

KEHÄ 5
Perttu Ståhlberg ........................................ 84 
siperianhusky ............................................................18 09:00
chow chow .................................................................. 5 
shiba .............................................................................13 
kainkoira ....................................................................... 1 
* länsigöötanmaanpystykorva ............................. 7 
volpino italiano .......................................................... 1 
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni .. 1 
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni ....... 1 
etnankoira .................................................................... 1 
meksikonkarvatonkoira, iso ................................... 1 12:00
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ............................ 4 
* labradorinnoutaja ................................................14 
* novascotiannoutaja .............................................13 
* chesapeakelahdennoutaja ................................. 1 
* kiharakarvainen noutaja ...................................... 1 
* clumberinspanieli .................................................. 2 

KEHÄ 6
Juha Putkonen ........................................... 83 
Harjoitusarvostelija: Sophie Aspholm - basset hound ja dal-
matiankoira Harjoitusarvostelija: Virpi Montonen - rhodesi-
ankoira
* harmaa norjanhirvikoira ....................................20 09:00
karkeakarvainen bosnianajokoira/ barak ......... 1 
karkeakarvainen italianajokoira ........................... 2 
griff on fauve de bretagne ...................................... 1 
dreeveri ......................................................................... 6 
suomenajokoira .......................................................18 
beagle ............................................................................ 8 12:00
basset hound .............................................................. 1 
dalmatiankoira .........................................................16 
rhodesiankoira ........................................................... 9 
posavinanajokoira ..................................................... 1 

KEHÄ 7
Reino Korpela............................................. 94 
Harjoitusarvostelija: Virpi Montonen - karjalankarhukoira ja 
lapinporokoira Harjoitusarvostelija Tarja Löfman - karjalan-
karhukoira
jämtlanninpystykorva ............................................41 09:00
- urokset ......................................................................21 
- nartut  .......................................................................20 
karjalankarhukoira .................................................... 6 11:30
suomenpystykorva ................................................... 7 
suomenlapinkoira ...................................................30 
- pennut ........................................................................ 3 
- urokset ......................................................................13 
- nartut  .......................................................................14 
lapinporokoira ..........................................................10 

Ryhmäkilpailut
FCI 5/6  ..........................................Reino Korpela
FCI 7/8 .......................Tanya Ahlman-Stockmari

Paras veteraani  ..................... Tuula Savolainen
Paras kasvattajaryhmä  .............Reino Korpela
Best in Show  ...........Tanya Ahlman-Stockmari



Kartta ja ajo-ohje

Näyttelykartta



Metsästyskerho Paukku sekä Kymenläänin Hirvikoirayhdistys toivotta-

vat kaikille näytteilleasettajille onnistunutta näyttelypäivää!

Menossa mukana


