
Tervetuloa Kuopion ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukoh-
taisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolap-
pu. Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7:30. Koirien tulee 
saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua ar-
vosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  Huo-
lehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 

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 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka: Matkailukeskus Rauhalahti
Osoite: Rauhankatu 3, 70700 Kuopio

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320
e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
Eija Airaksinen p. 0400 600034

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutok-
sia, jotka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat pe-
ruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lä-
hetä 14.8. mennessä koiran tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti 
ja yhteystietosi rahastonhoitajalle:
Eija Airaksinen - eija.airaksinen@kuopio.fi 

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta 
näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähe-
tetä postitse.

Hinnasto ja muuta infoa
Painettu luettelo 5€
Sisäänpääsy maksuton
Pysköinti maksuton
Varaathan käteistä rahaa mukaan.

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 lemmikki-
eläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassa-
olopäivä, 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 te-
hosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle an-
nettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäisel-
le koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen vii-
kon 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, 
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehduk-
seen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ol-
lut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa.

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

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijai-
sesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, 
on koiran omistajalla oltava 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 mik-
rosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Järjestäjä: Haminalahden Metsästysseura r.y. ja Metsolan Metsästysseura r.y.



Arvioitu aikataulu

KEHÄ 1

Esa Ruotsalainen ............................................93 

Harjoitusarvostelija Sari Holopainen ...........................
* labradorinnoutaja (veteraanit) ................................4 09:00
lapinporokoira ..................................................................2 
suomenlapinkoira ........................................................ 26 
ruotsinlapinkoira .............................................................1 
harmaa norjanhirvikoira ............................................ 22 10:45
valkoinen ruotsinhirvikoira ..........................................1 
jämtlanninpystykorva ................................................. 24 
itäsiperianlaika .................................................................3 
länsisiperianlaika .............................................................1 
venäläis-eurooppalainen laika ...................................1 
lunnikoira ...........................................................................2 
islanninlammaskoira ......................................................2 
länsigöötanmaanpystykorva ......................................4 

KEHÄ 2

Kirsi Soininen

Lapsi & Koira kilpailu ........................................................  9:00
Auli Haapiainen-Liikanen ..............................79 

karjalankarhukoira ....................................................... 12 10:00
* dreeveri ............................................................................6 
eestinajokoira ...................................................................1 
amerikankettukoira ........................................................1 
venäjänajokoira ................................................................2 
suomenajokoira ............................................................ 36 11:00
- urokset ........................................................................... 18 
- nartut  ............................................................................ 18 
beagle ............................................................................... 21 

KEHÄ 3

Pekka Teini ......................................................99 

kooikerhondje ..................................................................4 09:00
novascotiannoutaja ........................................................3 
espanjanvesikoira ......................................................... 14 
pohjanpystykorva ........................................................ 25 
suomenpystykorva ...................................................... 13 11:30
lagotto romagnolo....................................................... 14 
amerikanvesispanieli......................................................1 
barbet ..................................................................................1 
portugalinvesikoira .........................................................4 
sileäkarvainen noutaja ............................................... 11 
kiharakarvainen noutaja ...............................................4 
grand gascon saintongeois .........................................1 
grand basset griff on vendéen ....................................1 
bretagnenbassetti ...........................................................1 
basset hound ....................................................................2 

KEHÄ 4

Joanna Pronin .................................................70 

karkeakarvainen saksanseisoja ............................... 16 10:00
lyhytkarvainen saksanseisoja ................................... 17 
pitkäkarvainen saksanseisoja .....................................2 11:45
lyhytkarvainen unkarinvizsla ......................................1 
punainen irlanninsetteri ............................................ 11 
englanninsetteri ........................................................... 10 
gordoninsetteri ................................................................2 
bourbonnaisinseisoja ....................................................1 
bretoni .................................................................................2 
isomünsterinseisoja ........................................................1 
pienimünsterinseisoja ...................................................6 
stabijhoun ..........................................................................1 

KEHÄ 5

Tuula Savolainen ............................................97 

englanninspringerspanieli ........................................ 15 09:00
walesinspringerspanieli ............................................. 10 
labradorinnoutaja (ei veteraanit) ............................ 20 
fi eldspanieli .......................................................................2 
cockerspanieli ................................................................ 14 11:45
amerikancockerspanieli ................................................3 
kultainennoutaja .......................................................... 33 
- urokset ........................................................................... 13 
- nartut  ............................................................................ 20 

Ryhmäkilpailut:

ryhmä 5 Auli Haapiainen-Liikanen

ryhmä 6 Auli Haapiainen-Liikanen

ryhmä 7/8 Tuula Savolainen

BIS-veteraani Pekka Teini

BIS-kasvattaja Joanna Pronin

BIS Pekka Teini


