
Tervetuloa ryhmänäyttelyyn Luumäelle!
Tämän kirjeen mukana saat koirasi kilpailunumeron. Ota mu-
kaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset, 
kilpailunumero ja hakaneula numerolapun kiinnittämistä var-
ten. Muista myös koiran näyttelyhihna ja -kaulain, makuualus-
ta ja vesikuppi. Kyseessä on ulkonäyttely.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. Koirien tulee saa-
pua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua arvostelun 
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Huolehdi siitä, että 
olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattaja-
luokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka 
Näyttelymme järjestetään Taavetin Urheilukentällä.
Osoite on Linnalantie 24. 
Ei parkkimaksua.
Sisäänpääsymaksu: 2€. 
Luettelo: 5 €.

Näyttelyravintolasta saatavilla kahvia, teetä, virvokkeita, voi-
leipiä ja makkaraa.
Näyttelypaikalla sisä-WC:t naisille ja miehille, myös in-
va-WC:t.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (ark.klo 11–17), puh. (09) 887 30 320  
tai info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä: 
puh. 040 7331665
Ohjeita
Muistathan kerätä roskasi ja koirasi jätökset näyttelyalueelta 
ja parkkipaikoilta. Kakkapusseja on jaossa rokotustodistusten 
tarkastuspisteessä.
Näyttelytoimikunta toivoo koirien omistajien pitävän huolta 
siitä, että koirat käyttäytyvät moitteettomasti sekä toisia koiria 
että muita näytteilleasettajia kohtaan.
KOIRIEN JÄTTÄMINEN AUTOIHIN ON EHDOTTOMAS-
TI KIELLETTY - muista, että jopa varjossa olevassa autossa 
lämpötila saattaa nousta muutamassa minuutissa hengenvaa-
ralliselle tasolle!  Jos päivä on kuuma, koiran viilennykseksi 
kannattaa varata mukaan esim. iso paksu froteepyyhe, jonka 
voi kastella märäksi näyttelypaikalla ja kietoa koiran ympärille. 

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutok-
sia, joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat 
peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, 
lähetä 31.7.mennessä (postileima) koiran tiedot, omat tilitie-
tosi, maksukuitti ja yhteystietosi osoitteeseen: Sirpa Ylätalo, 
Kurjenpolventie 8 D, 45120 Kouvola.
Palautuksesta on oikeus vähentää pankkikulut.

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan palkintojen jakopisteessä. Näyttely-
toimikunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Rokotukset:
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Näyttelyyn tultaessa tarkis-
tetaan jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylä-
tään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei 
suoriteta takaisin. Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tun-
nistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen 
tehosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotauti-
rokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiral-
le 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). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan 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 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 sisäloistar-
tunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa.

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

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä 
tarkastaa tunnistusmerkinnän. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla ol-
tava 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 osal-
listumisen tapahtumaan.

Näyttelytoimikunta toivottaa kaikille 
mukavaa näyttelypäivää!

Luumäen ryhmänäyttely 3.8.2019
Metsästyspystykorvat ja pohjoismaiset paimenpystykorvat FCI:n ryhmästä 5, 

suuret ja pienet ajokoirat FCI:n ryhmästä 6 ja FCI:n ryhmä 2

Järjestäjät: Luumäen Metsästysseura, Kymenläänin Pystykorvakerho ja Suoanttilan Metsästysseura 



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Aila Lehmussaari .................................................42 
suomenajokoira ............................................ 17 10:00
amerikankettukoira .........................................1 
plottinajokoira..................................................1 
beagle ................................................................5 
dreeveri .............................................................4 
lapinporokoira .................................................3 
suomenlapinkoira ......................................... 11 

KEHÄ 2
Harto Stockmari ..................................................56 
länsigöötanmaanpystykorva ....................... 10 10:00
pohjanpystykorva ............................................3 
suomenpystykorva ..........................................3 
karjalankarhukoira ..........................................8 
itäsiperianlaika .................................................1 11:30
jämtlanninpystykorva .................................. 14 
harmaa norjanhirvikoira ................................7 
* buhund ...........................................................1 
kaukasiankoira .................................................1 
landseer .............................................................1 
hovawart ...........................................................7 

KEHÄ 3
Reia Leikola-Walden ...........................................40 
basset artésien normand .................................2 11:00
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira ........... 10 
venäjänmustaterrieri .......................................1 
newfoundlandinkoira .....................................4 
leonberginkoira ................................................9 
bullmastiffi   ........................................................2 
tanskandoggi, musta ja harlekiini .................4 
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen .8 

KEHÄ 4
Ville Meronen ......................................................24 
rottweiler...........................................................4 10:00
dobermanni ......................................................2 
pinseri ...............................................................3 
* broholminkoira .............................................1 
* suursnautseri, musta.....................................3 
* kääpiösnautseri, musta .................................1 
* kääpiösnautseri, musta-hopea ....................2 
* kääpiösnautseri, pippuri & suola ................5 
* kääpiösnautseri, valkoinen ..........................3 
Sanna Vakkilainen ...............................................37 
englanninbulldoggi .........................................8 11:30
kääpiöpinseri ................................................. 17 
bokseri ...............................................................1 
cane corso .........................................................1 
pyreneittenkoira ...............................................1 
keskiaasiankoira ...............................................1 
berninpaimenkoira ..........................................5 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ..................1 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ..................2 

Ryhmäkilpailut

FCI 2 Sanna Vakkilainen
FCI osa 5 Harto Stockmari
FCI osa 6 Harto Stockmari 
Paras veteraani Harto Stockmari
Paras kasvattajaryhmä Sanna Vakkilainen
Best in Show Harto Stockmari
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Näyttelypaikka:
Taavetin 

urheilukenttä,
Linnalantie 24


