
Tervetuloa Porvoon ryhmänäyttelyyn!  
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine koi-
ramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00. Koirien tulee saapua näyt-
telypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, 
kuitenkin viimeistään klo 13:00.
Koirien omistajien on huolehdittava jätöksien pois keräämisestä. Koi-
rat on ehdottomasti pidettävä kytkettynä sekä näyttelyalueella että sen 
ulkopuolella.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotusto-
distukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kan-
nattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, ma-
kuualusta ja vesikuppi!
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat (ROP), 
ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat 
koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Kokonhallin viereinen nurmikenttä.
Näyttelypaikan osoite:  Jääkiekkotie 3, 06100 Porvoo.

Kaikki kehät ovat nurmella. Nurmi saattaa olla hieman kostea ja liu-
kas. Mikäli haluat näyttelyhäkin pohjan pysyvän ehdottomasti kuivana 
suosittelemme esimerkiksi pienen pienen pressun laittamista häkin alle. 
Telttoja voi pystyttää vain merkitylle alueelle. 
Tupakointi on kielletty nurmialueella.
Turistikoirat voivat tulla paikalle, kunhan rokotukset ovat kunnossa ja 
rokotustodistus on mukana. 

Pysäköinti
Näyttelypaikan yhteydessä on rajoitetusti pysäköintitilaa. 
Näyttelypaikalla on purkupaikka. 
HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! Autossa lämpötila voi 
kohota nopeasti tappaviin lukemiin. 

Hinnasto
Pääsymaksut: 
- aikuiset 3 €
- lapset 7-12 v. 1 € 
- alle 7-v. ilmaiseksi
Ei parkkimaksua.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja tulospalvelun tuotta-
va mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play 
-sovellus-kaupoista 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.
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa, mahdollisuus ostaa kehä-
kohtainen luettelo printattuna 2 €.
Näyttelypaikalla teitä palvelee kahvila, josta saatavilla pientä makeaa ja 
suolaista purtavaa. Kahvilassa käy myös korttimaksu.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, jotka 
ovat siirtoja ennalta varalle ilmoitetulle tuomarilla ja ne on merkitty ai-
katauluun #-merkillä. Siirrot eivät oikeuta maksunpalautukseen.

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa näyttelyn toimistosta arvostelulipukkeel-
la. Ruusukkeet jaetaan arvostelukehissä. Näyttelytoimikunta ei postita 
palkintoja jälkikäteen.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy 
(ark. klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä: 
Esteri Lähderanta 040 559 6281 ja Merja Kostiainen 050 590 3895

Rokotusmääräykset
Eläinlääkärintarkastus suoritetaan pistokokein. Näyttelyssämme 
noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotus-
määräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran (myös 
turistien) rokotustodistukset. Näyttelytoimikunta ei palauta ilmoittau-
tumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten rokotusten tai tun-
nistusmerkintöjen vuoksi.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpas-
si), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran 
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtu-
massa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi ker-
taa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehos-
terokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimas-
sa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vä-
hintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen 
eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, ken-
nelyskään 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 asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi 
olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteri-
todistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mu-
kanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuk-
sessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea 
kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimima-
ton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt  ja 
dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat 
eivät saa osallistua näyttelyyn. 

Järjestäjä: Porvoonseudun koiraharrastajat ry



KEHÄ 1
Hilkka Salohalla ...................................................................38
clumberinspanieli .......................................................................... 2 11:30
karkeakarvainen saksanseisoja .................................................... 2 
lyhytkarvainen saksanseisoja ....................................................... 2 
pitkäkarvainen saksanseisoja ....................................................... 1 
punainen irlanninsetteri ............................................................... 3 
ranskanseisoja, pyreneläistyyppi ................................................. 1 
stabijhoun ....................................................................................... 2 
#sileäkarvainen collie ..................................................................25 

KEHÄ 2
Marianne Holm ....................................................................59
beaucenpaimenkoira / beauceron ............................................... 1 10:30
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen ...................................... 2 
lancashirenkarjakoira .................................................................... 4 
mudi ................................................................................................ 1 
partacollie ....................................................................................... 8 
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira .................................... 5 
pumi ................................................................................................ 2 
schipperke ....................................................................................... 1 
tsekinpaimenkoira ......................................................................... 3 
valkoinenpaimenkoira ................................................................12 
welsh corgi cardigan ....................................................................11 
welsh corgi pembroke ................................................................... 8 
vanhaenglanninlammaskoira....................................................... 1 

KEHÄ 3
Igoris Zizevskis, Liettua .......................................................83
pitkäkarvainen collie ...................................................................25 10:00
saksanpaimenkoira ......................................................................10 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ........................................... 6 
gordoninsetteri............................................................................... 2 12:15
kultainennoutaja ..........................................................................16 
labradorinnoutaja ........................................................................24 

KEHÄ 4
Livija Zizevske, Liettua ........................................................81
shetlanninlammaskoira ..............................................................43 10:00
- pennut .......................................................................................... 2 
- urokset ........................................................................................21 
- nartut  .........................................................................................20 
amerikancockerspanieli ................................................................ 5 12:15
cockerspanieli ..............................................................................19 
englanninspringerspanieli ..........................................................14 

KEHÄ 5
Helin Tenson .........................................................................88
espanjanvesikoira........................................................................... 7 09:30
kiharakarvainen noutaja ............................................................... 3 
kooikerhondje ................................................................................ 5 
lagotto romagnolo ......................................................................... 8 
novascotiannoutaja ....................................................................... 7 
portugalinvesikoira ....................................................................... 3 
sileäkarvainen noutaja .................................................................. 4 
walesinspringerspanieli ................................................................ 4 
australiankarjakoira ...................................................................... 1 12:00
australiankelpie .............................................................................. 3 
australianpaimenkoira ................................................................10 
bordercollie .................................................................................... 8 
owczarek podhalanski ................................................................... 2 
pieni amerikanpaimenkoira ......................................................... 1 
schapendoes ................................................................................... 4 
belgianpaimenkoira, groenendael .............................................13 
belgianpaimenkoira, malinois ..................................................... 2 
belgianpaimenkoira, tervueren .................................................... 3 

Ryhmäkilpailut

FCI 1 .................................................. Hilkka Salohalla
FCI 7/8  .................................................Livija Zizevske
Paras veteraani  ....................................... Helin Tenson
Paras kasvattajaryhmä ........................Igoris Zizevskis
Best in Show  ........................................Igoris Zizevskis

Arvosteluaikataulu

Mukavaa näyttelypäivää!


