
Tervetuloa Pöytyän ryhmänäyttelyihin!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu 
sekä koirasi näyttelynumero. Muista ottaa mukaan 
näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistuk-
set ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämis-
tä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. 
Muista koirallesi myös näyttelyremmi, vettä ja ve-
sikuppi.

Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 08:30. Koiri-
en tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen 
arvioitua arvostelun alkamisaikaa, kuitenkin vii-
meistään klo 12:30. Huolehdi siitä, että olet koirasi 
kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

Näyttelypaikka 
Näyttelypaikkana toimii Riihikosken urheilukenttä.
Osoite on Yläneentie 12, 21870 Riihikoski
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona.

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: 
040 867 6623 / Sanna tai 
040 410 8812 / Marika

Palkinnot 
Kaikki palkinnot on noudettavissa palkintopistees-
tä näyttämällä arvostelulomake. Palkintoja ei pos-
titeta jälkikäteen.

Hinnat 
Ei sisäänpääsymaksua.
Parkki 5 €
Luettelo 5€

Varaathan tasarahan, näyttelypaikalla käy vain kä-
teinen. Näyttelypaikalla ei ole pankkiautomaattia.

Sähköinen näyttelyluettelo
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja 
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play- 
sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa os-
tettuna on 2,99 € ja sen voi tilata ja maksaa sovel-
luksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo 
julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00.

Peruutukset 
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomari-
muutoksia, jotka on merkitty aikatauluihin *-merkillä. 
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuo-
marinmuutoksen vuoksi, lähetä 2.5.2019 mennessä 
koirasi tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti ja yhteys-
tietosi numerolapun kanssa osoitteella: Esa Ojanen, 
Takametsäntie 51, 25320 Raatala tai sähköpostitse 
esa.ojanen@saunalahti.fi  
Huomioithan, että koiran sairastumisen vuoksi osal-
listumismaksua ei makseta takaisin.

Rokotusmääräykset 
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä.Tarkas-
tamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran roko-
tustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien ro-
kotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta 
takaisin.
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu 
penikkatautia vastaan 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 vanhem-
pana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäises-
tä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoai-
ka). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa 
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yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen 
varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 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 mak-
satulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hen-
gitystieinfektioon, 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 sisälois-
tartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin 
näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallis-
tuville koirille. Tunnistusmerkinnät tarkistetaan pisto-
kokein. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet ei-
vät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos 
tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistus-
merkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois 
tästä tapahtumasta.Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät anti-
doping-säännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja 
ja kokeita.

Näyttelytoimikunta toivottaa mukavaa näyttelypäivää!



KEHÄ 1
Outi Piisi-Putta ................................................ 35 
suomenlapinkoira ................................12 10:00
karjalankarhukoira .................................8 
suomenpystykorva.................................8 11:00
pohjanpystykorva...................................3 
portugalinpodengo, sileäkarv., keskikok. 1 
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni 3 

KEHÄ 2
Kirsi Honkanen ............................................... 84 
siperianhusky.........................................9 10:00
samojedinkoira ......................................3 
alaskanmalamuutti.................................7 
amerikanakita ........................................2 11:00
akita .....................................................11 
chow chow .............................................2 
eurasier..................................................4 
hälleforsinkoira ......................................1 12:15
koreanjindonkoira ..................................1 
shiba ......................................................2 
japaninpystykorva ..................................7 
lapinporokoira ........................................8 
länsigöötanmaanpystykorva ..................8 
basenji ...................................................2 
etnankoira ..............................................1 
faaraokoira.............................................1 
spitzien mittaus ........................................ 
mittelspitz, muut värit .............................2 
mittelspitz, musta ja ruskea ...................1 
kleinspitz, muut värit ..............................6 
kleinspitz, musta ja ruskea ....................1 
pomeranian............................................1
thai ridgeback ........................................1 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen .......3 

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU - LAUANTAI 4.5.2019

KEHÄ 3
Helin Tenson ................................................... 63 
Mäyräkoirien mittaus ............................... 9:45
mäyräkoira, pitkäkarvainen..................13 10:00
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ........13 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ..........3 11:30
mäyräkoira, karkeakarvainen ..............13 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen .......4 12:30
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen .......3 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ....................9 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ..........5 

KEHÄ 4
Arvid Göransson, Ruotsi ............................... 81 
venäläis-eurooppalainen laika ...............1 10:00
länsisiperianlaika ...................................1 
jämtlanninpystykorva .............................6 
harmaa norjanhirvikoira .......................17 
dalmatiankoira .....................................11 11:30
rhodesiankoira .......................................6 
suomenajokoira ...................................14 12:30
posavinanajokoira..................................1 
plottinajokoira ........................................3 
poitevin ..................................................1 
basset hound .........................................4 
dreeveri..................................................4 
beagle ....................................................9 
bretagnenbassetti ..................................2 
petit basset griffon vendéen ..................1 

RYHMÄKILPAILUT LAUANTAINA

FCI 4/6  ....................................Arvid Göransson
FCI 5  ......................................... Kirsi Honkanen
Paras veteraani  ............................Helin Tenson
Paras kasvattajaryhmä .............. Kirsi Honkanen
Best in Show..................................Helin Tenson



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU - SUNNUNTAI 5.5.2019

KEHÄ 1
Outi Piisi-Putta ................................................ 60 
irlanninsusikoira .....................................3 10:00
skotlanninhirvikoira ................................4 
venäjänvinttikoira ...................................5 
saluki .....................................................7 
englanninvinttikoira ................................4 11:00
whippet ................................................28 
italianvinttikoira ......................................3 
sloughi ...................................................2 
afgaaninvinttikoira..................................4 

KEHÄ 2
Karin Bergbom ................................................ 81 
airedalenterrieri......................................2 10:00
vehnäterrieri...........................................4 
parsonrussellinterrieri ..........................15 
jackrussellinterrieri ...............................18 11:15
norwichinterrieri ...................................13 12:15
skotlanninterrieri ..................................12 
skyenterrieri ...........................................7 
staffordshirenbullterrieri .......................10 

KEHÄ 3
Maija Mäkinen ................................................. 59 
* kerrynterrieri ........................................1 10:00
* cairnterrieri ........................................12 
* australianterrieri ................................11 
* borderterrieri......................................10 11:15
* norfolkinterrieri ....................................4 
* valkoinen länsiylämaanterrieri .............5 
* brasilianterrieri.....................................4 
* bullterrieri ............................................5 
* englanninkääpiöterrieri ........................5 
* yorkshirenterrieri .................................2 

KEHÄ 4
Helin Tenson ................................................... 79 
labradorinnoutaja .................................38 10:00
- urokset...............................................17 
- nartut  ................................................21 11:00
novascotiannoutaja..............................11 12:15
sileäkarvainen noutaja .........................11 
cockerspanieli ......................................12 
espanjanvesikoira ..................................7 

KEHÄ 5
Pekka Teini ...................................................... 83 
saksanmetsästysterrieri .........................5 10:00
glen of imaalinterrieri .............................1 
irlanninterrieri .........................................1 
amerikankarvatonterrieri ........................2 
amerikanstaffordshirenterrieri ................8 
biewerterrieri ..........................................1 11:00
lakelandinterrieri ....................................1 
tenterfi eldinterrieri ..................................2 
sileäkarvainen kettuterrieri.....................5 
karkeakarvainen kettuterrieri .................7 
* walesinterrieri ......................................1 12:00
kooikerhondje ........................................3 
kultainennoutaja ..................................41 
- pennut .................................................1 
- urokset...............................................20 
- nartut  ................................................20 
spinone ..................................................2 
stabijhoun ..............................................3 

KEHÄ 6
Sanna Kavén ................................................... 33 
englanninsetteri .....................................2 10:00
punainen irlanninsetteri .........................4 
pienimünsterinseisoja ............................2 
karkeakarvainen saksanseisoja.............2 
lyhytkarvainen saksanseisoja ................9 
portugalinvesikoira.................................3 11:00
* englanninspringerspanieli ...................7 
* walesinspringerspanieli .......................4 

RYHMÄKILPAILUT SUNNUNTAINA

FCI 3/10  .........................................Helin Tenson
FCI 7/8  .............................................Pekka Teini
Paras veteraani  ...............................Pekka Teini
Paras kasvattajaryhmä  .................Sanna Kavén
Best in Show ..................................Helin Tenson 


