
Hyvä Mäyräkoiraväki,
Lämpimästi tervetuloa merihenkiseen Kemiin mäyräkoirien erikoisnäyttelyyn 
20.7.2019!

Ohessa näyttelymme arvioitu aikataulu sekä koiran näyttelynumero. Näytte-
lyyn mukaan tarvitset koiran rekisteripaperit, rokotustodistuksen sekä näytte-
lynumeron. Hakaneula tms. on hyvä olla numerolapun kiinnittämistä varten. 
Muista myös koiralle näyttelyhihna, makuualusta ja vesikuppi. Koirien jätökset 
tulee kerätä pois näyttelypaikalta, myös parkkialueelta. Kakkapusseja on ja-
ossa näyttelyalueella. Pyydämme teitä pitämään näyttelyalueen siistinä, jotta 
saamme kentän käyttöön myös tulevina vuosina.

Parikilpailu
Paikan päällä on mahdollisuus ilmoittautua parikilpailuun, maksu 10€/pari. 
Parikilpailun pari muodostuu samaa rotua olevista uros- ja narttumäyräkoi-
rasta. Ilmoittautuminen mäyräkoirakehän vieressä olevassa palkinto/toimisto 
-pisteessä. 

Näyttelypaikka
Sauvosaaren urheilupuisto, Meripuistokatu 28, Kemi.
Koordinaatit 65°43’47”N, 024°33’38”E
Paikka on sama kuin Kemi KR näyttelyn näyttelypaikka. Perille löydät siis seu-
raamalla Kemi KR näyttelyn opasteita. Sisäänkäynti tapahtuu Kemin uimahal-
lin piha-alueen läpi. Paikoitus on ilmainen, mutta noudata liikennemerkkien 
osoittamia pysäköintiohjeita teiden varsilla.
HOX! Mäyräkoirien sisäänkäynti AINOASTAAN täältä ns. pääportilta eli 
uimahallin puolelta osoitteesta Meripuistokatu 28. Ei toisesta sisäänkäynnistä. 
Mäyräkoirien sisäänkäynti merkitty alla olevaan karttaan.

Rokotusten tarkastus
Mäyräkoirilla on oma rokotusten tarkastuspiste, tule siihen. Se on merkitty 
mäyräkoirakyltein. Tarkastus alkaa klo 8.00. Koirien tulee saapua näyttely-
paikalle vähintään tuntia ennen ko. rodulle annetun arvioidun arvosteluajan 
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12.00. Tarkastamme rokotukset kaikilta 
alueelle tulevilta koirilta.

Hinnat
Näyttelyyn ilmoitetun koiran numerolapulla pääsee ilmaiseksi yksi henkilö 
sisään.
Pääsyliput muilta: aikuiset 5 €, lapset (12v. - alle 18v.) 2 €, alle 12v. ilmaiseksi.

Kanttiini/WC/Vesi
Alueella on kanttiini, josta saa kahvia, sämpylää, pullaa, virvokkeita yms. 
Alueelta löytyy myös WC:t sekä vesipisteet.

Luettelo
Käytössämme on ainoastaan mobiililuettelo. Mobiilisovellus on ladattavissa 
App Store– ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink”. Sovellus on 
maksuton. Luettelo on ostettavissa sovelluksessa näyttelyä edeltävällä viikol-
la. Koiratiedot julkaistaan sovelluksessa näyttelyaamuna klo 6.00. Luettelon 
hinta on sovelluskaupoissa 2,99 €.
Halutessasi paperisen version luettelosta, se on mahdollista, ota yhteyttä 
mäyräkoira-alueen palkinto/toimisto -pisteeseen, joka löytyy mäyräkoirake-
hän vierestä. Paperisen version hinta on sama kuin mobiililuettelon eli 3€.

Arvostelut
Erikoisnäyttelyssämme on käytössä sähköiset arvostelut. Nämä tulevat näky-
viin jalostustietojärjestelmään (KoiraNet) arvosteltavan koiran omalle sivul-
leen. Mikäli joku haluaa poikkeustilanteessa arvostelun välttämättä kirjalli-
sena, sen voi pyytää mäyräkoira-alueen toimisto/palkintojenjako -pisteestä.

Palkinnot
Muistathan noutaa koirasi sijoituksen mukaiset palkinnot MÄYRÄKOIRIEN 
omasta palkintojenjakopisteestä, joka sijaitsee ihan mäyräkoirakehän vieres-
sä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

Turvallisuus
Noudata turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on mukava näyttelypäivä. Tupakoin-
ti on sallittua alueella ainoastaan merkityillä paikoilla. Ethän jätä tavaroitasi 
vartioimatta. Ajoreitit on jätettävä vapaaksi teltoista ja häkeistä.
HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! Autossa lämpötila voi kohota 
nopeasti tappaviin lukemiin. Määräystä valvotaan pysäköintipaikoilla.

Tiedustelut
Koirien tietoja ja ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink puh. 09 
8873 0311, arkisin klo 11.00-17.00 Muut tiedustelut: Minna Kilpeläinen, p. 
0408607641, e-mail: erkkari2019@gmail.com
Tiedustelut näyttelypäivänä: pj. Minna Kilpeläinen p. 0408607641, siht. Katja 
Miettunen p. 0407063438

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä 
rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran ro-
kotustodistukset. Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  yksiselitteiset  
tunnistustiedot sekä  koiralle annetun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mu-
kainen  rokotuksen  viimeinen  voimassaolopäivä. Jos koiran osallistuminen 
hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta 
takaisin.
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Te-
hosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voi-
massa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tu-
lee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoai-
ka). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran ro-
kotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 
vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).  Koira saa osallistua seuraa-
vana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelys-
kään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan 
mahasuolikanavan tulehdukseen, 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 sisäloistartunnat on asianmukai-
sesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeis-
sa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tun-
nistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti 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 tunnistusmerkit-
ty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä 
tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astu-
neet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi

Tervetuloa tekemään yhdessä iloinen mäyräkoirien 
erikoisnäyttely!

Järjestäjä: Suomen Mäyräkoiraliitto ry



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1 ............................................................................  
Irene Krogstad, Norja ....................................................  83
Mäyräkoirien mittaus  ..........................................................  9:45
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen .................. 6 10:00
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .................. 5 
mäyräkoira, lyhytkarvainen .....................................................19 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ................. 2 12:00
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ................. 6 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ....................................................21 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen .............. 3 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen .............. 5 
mäyräkoira, karkeakarvainen .................................................16 


