
Tervetuloa Kouvolan ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtai-
sine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7:30. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan 
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Ke-
hässä 4 arvostelu aloitetaan klo 09.00 ja muissa kehissä klo 10.00.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyt-
telyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Arvostelun jälkeen saavat 
poistua muut paitsi rotunsa parhaat koirat ja rodunsa parhaat ve-
teraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttely järjestetään entisen maatalousoppilaitoksen alueella.
Osoite: Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala (Kouvola). 
Näyttelyalueelle on liikenteenohjaus kahta kautta, Ankkapurhan-
tietä sekä Kisatantereen ohi paikoitusalueelle. 
Purkupaikka on järjestetty kehien läheisyyteen.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy (arkisin klo 
11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi 
Tiedustelut näyttelypäivänä 
Virpi Leppälä 050-3805550

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, 
jotka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa
koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 28.8. 
mennessä koiran tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti ja yhteys-
tietosi rahastonhoitajalle osoitteeseen: Virpi Leppälä, Suokuja 2, 
46900 Inkeroinen tai lhadanes@gmail.com

Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä koi-
ran arvostelulipuketta vastaan. Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen. 

Hinnasto ja muuta tietoa

Ei sisäänpääsymaksua.
VIP parkki lähellä näyttelyaluetta 5 €. 
Muuten parkki on maksuton.
Mobiililuettelo 2,99 € - Näyttelyssä ei ole painettua luetteloa.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tu-
lospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink”. Säh-
köisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99€. Luette-
lon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta 
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00.
Alueella toimii kahvio sekä lounasravintola, jotka ovat auki näytte-
lyn ajan. Näyttelyssä on myös tarvikemyyjiä. 
Turistikoirat ovat näyttelyssämme sallittuja, kunhan rokotukset 
ovat kunnossa ja rokotustodistus mukana.
Huomioithan että näyttelypaikka on savuton, tupakkapaikka jär-
jestetään kartassa olevan rakennuksen nro 4 lähelle.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväk-
symiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jo-
kaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvi-
en rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin. 
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläin-
passi), johon on merkitty 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. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehos-
terokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). 
Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 vuo-
den. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikis-
sa 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, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmu-
kaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntä-
miä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koiralla on siru, jota ylei-
simmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.Jos tar-
kastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjes-
täjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistu-
misen tapahtumaan.

Mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjät: Kouvolan Seudun Seurakoirakerho & Valkealan Kennelyhdistys.



KEHÄ 1
Anneli Pukkila .....................................................74 
Harjoitusarvostelija Tarja Kallio faaraokoira, basenji, amerikanaki-
ta, chow chow, eurasier ..........................................................
rhodesiankoira ......................................................................8 10:00
dalmatiankoira ................................................................... 10 
beagle .......................................................................................6 
harmaa norjanhirvikoira ....................................................3 
japaninpystykorva ...............................................................3 
lapinporokoira .......................................................................5 
länsigöötanmaanpystykorva ...........................................6 12:00
meksikonkarvatonkoira, iso ..............................................1 
siperianhusky ...................................................................... 10 
etnankoira ...............................................................................1 
faaraokoira ..............................................................................1 
basenji ......................................................................................2 
amerikanakita ........................................................................2 
chow chow .............................................................................5 
eurasier.....................................................................................2 
dreeveri ....................................................................................9 

KEHÄ 2
Lotta Vuorinen ....................................................12 
labradorinnoutaja ............................................................. 12 10:00
Tarja Löfman .......................................................56 
alaskanmalamuutti ........................................................... 10 10:45
ibizanpodenco, karkeakarvainen ...................................1 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen .......................................5 
islanninlammaskoira ...........................................................1 
* pohjanpystykorva .............................................................5 
* karjalankarhukoira ............................................................6 12:00
sileäkarvainen noutaja .......................................................7 
amerikanvesispanieli...........................................................1 
barbet .......................................................................................1 
espanjanvesikoira .............................................................. 10 
lagotto romagnolo...............................................................6 
kooikerhondje .......................................................................3 

KEHÄ 3
Tarja Kallio ..........................................................14 
bourbonnaisinseisoja .........................................................1 10:00
englanninsetteri ...................................................................1 
gordoninsetteri .....................................................................2 
punainen irlanninsetteri ....................................................3 
karkeakarvainen saksanseisoja .......................................2 
pienimünsterinseisoja ........................................................1 
spinone ....................................................................................2 
stabijhoun ...............................................................................2 

Tanya Ahlman-Stockmari ...................................52 
Harjoitusarvostelija Lotta Vuorinen novascotiannoutaja  
italianseisoja ...........................................................................2 11:00
lyhytkarvainen saksanseisoja ...........................................4 
cockerspanieli ........................................................................6 
kultainennoutaja ............................................................... 19 
novascotiannoutaja .............................................................7 12:30
* portugalinvesikoira ...........................................................1 
* walesinspringerspanieli ..................................................4 
* amerikancockerspanieli ..................................................2 
* basset artésien normand ................................................1 
* basset hound ......................................................................1 
* bretagnenbassetti .............................................................1 
* petit basset griff on vendéen .........................................3 
* karkeakarvainen bosnianajokoira/ barak .................1 

KEHÄ 4
Paavo Mattila ......................................................94 
suomenajokoira ................................................................. 15 09:00
suomenlapinkoira ............................................................. 22 
saksanpystykorva, keeshond ........................................ 12 11:00
jämtlanninpystykorva ...................................................... 19 
englanninspringerspanieli ............................................. 26 

KEHÄ 5
Marja Talvitie ......................................................52 
Harjoitusarvostelija Tarja Kallio saksanpystykorvat, shiba
* itäsiperianlaika ...................................................................2 10:00
* samojedinkoira................................................................ 14 
* volpino italiano ..................................................................2 
* shiba .......................................................................................5 
spitzien mittaus.......................................................................  11:15
* saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ................6 
* saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen .................1 
* saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit ..................8 
* saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea ........4 
* saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen ...................1 
* saksanpystykorva, pomeranian ...................................3 
* suomenpystykorva ...........................................................1 
* thaimaanpystykorva ........................................................1 
* portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni ...............3 
* portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni ..........1 

Arvioitu arvosteluaikataulu

Näyttelyalueen kartta
1-       rokotusten tarkastus
2-       Makasiinikahvila
3- 4    Anjalan kartano - sauna / yksityisalue
5-       Toimisto
6-12  näyttelyn ulkopuoliset alueet
P -      paikoitus
Kisatanner - näyttelykehät 1, 2, 3, 4 & 5

LOPPUKILPAILUT
Loppukilpailut alkavat noin klo 15.30

FCI 5/6 ................................................ Paavo Mattila
FCI 7/8 ......................... Tanya Ahlman-Stockmari
Paras veteraani .............................. Anneli Pukkila
Paras kasvattajaryhmä  ..................Tarja Löfman
Best In Show .....................................Paavo Mattila
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