
Tervetuloa ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtai-
sine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
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 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin 
kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka ja saapuminen

Näyttelypaikkana Henrikin koulu.
Osoite: Moisiontie 16, 21270 Nousiainen
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona.
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 9:00. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan 
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  
Huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Pidät-
hän näyttelyalueen siistinä. 

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 

Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 
tai info@showlink.fi 

Muut tiedustelut ja tiedustelut  näyttelypäivänä

Marika Haapsaari p. 040 5781744

Tuomarinmuutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia, 
jotka on merkitty aikatauluihin *-merkillä.  Mikäli haluat peruut-
taa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 
23.5.2019 mennessä koirasi tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti ja 
yhteystietosi numerolapun kanssa rahastonhoitajalle osoitteella: 
Taru Virtanen, Kalliorannantie 3, 21310 Vahto
Huomaathan, että koiran sairastumisen vuoksi osallistumismak-
sua ei makseta takaisin

Palkinnot

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

Hinnasto
Pysäköintimaksu 2 €
Painettu luettelo 5 €
Mobiililuettelo 2,99 €
Ei sisäänpääsymaksua.
Varaathan tasarahan. Vain käteismaksu. 

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja tulospalvelun 
tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink”. Sähköisen 
näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi 
sovelluksessa maksaa jo ennen näyttelyä, mutta luettelon sisältö 
julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Muuta

Paikalla on puff etti, jossa suolaista ja makeaa purtavaa. 
Vain käteismaksu.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväk-
symiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jo-
kaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien 
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 roko-
tukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla ku-
lunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehostero-
kote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mu-
kaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiroko-
tuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu ro-
kotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päätty-
misen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirus-
ripuliin 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 oi-
reettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoi-
dettava 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 näytte-
lyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
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 täs-
tä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää 
koiran osallistumisen tapahtumaan.

Järjestäjät:  Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys ja Paukku-Repo KV-koe 



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Sakari Poti ............................................ 80 
Harj.arvostelija Riitta Niemelä; suomenpystykorva, pohjanpys-
tykorva, karjalankarhukoira, suomenajokoira
jämtlanninpystykorva ............................................14 10:00
harmaa norjanhirvikoira .......................................15 
karjalankarhukoira .................................................... 4 11:45
suomenpystykorva ................................................... 6 
pohjanpystykorva ..................................................... 2 
buhund ......................................................................... 1 
lunnikoira ..................................................................... 1 
suomenajokoira ......................................................... 9 12:30
beagle ............................................................................ 5 
dreeveri ......................................................................... 5 
grand basset griff on vendéen .............................. 1 
basset artésien normand ........................................ 1 
basset hound .............................................................. 2 
länsigöötanmaanpystykorva ................................ 3 
suomenlapinkoira ..................................................... 9 
lapinporokoira ............................................................ 2 

KEHÄ 2
Paula Rekiranta .................................... 82 
englanninspringerspanieli ...................................11 10:00
walesinspringerspanieli .......................................... 7 
cockerspanieli ............................................................. 6 
amerikancockerspanieli .......................................... 2 
espanjanvesikoira ...................................................... 4 11:30
portugalinvesikoira ................................................... 4 
kiharakarvainen noutaja ......................................... 2 
novascotiannoutaja .................................................. 7 
kultainennoutaja .....................................................26 
sileäkarvainen noutaja ..........................................13 

Näyttelytoimikunta toivottaa mukavaa näyttelypäivää!

KEHÄ 3
Erja Nummi........................................... 43 
lyhytkarvainen saksanseisoja ................................ 2 11:00
bretoni ........................................................................... 1 
stabijhoun .................................................................... 1 
gordoninsetteri .......................................................... 1 
punainen irlanninsetteri ......................................... 6 
* labradorinnoutaja ................................................18 
* lagotto romagnolo................................................. 8 
* kooikerhondje ......................................................... 1 
* fi eldspanieli .............................................................. 4 
islanninlammaskoira ................................................ 1 

Ryhmäkilpailut

FCI 5  ....................................................Sakari Poti

FCI 6  ....................................................Sakari Poti

FCI 7/8 ...............................................Erja Nummi

Paras veteraani  ........................Paula Rekiranta

Paras kasvattajaryhmä  ..........Paula Rekiranta

Best in Show  ...................................Erja Nummi


