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Kerttulan Liikuntakeskus | Kisakatu 3, Raisio



Ohessa on näyttelymme arvioitu aikataulu 
sekä ilmoittamasi koiran näyttelynumero, 
joka oikeuttaa koiran ja yhden henkilön si-
säänpääsyyn näyttelypäivänä. 
Otathan mukaan näyttelyyn koiran rekisteri-
kirjan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron 
ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä 
varten. Muista myös koiran näyttelyhihna, 
makuualusta ja vesikuppi. 
Kerääthän koirasi jätökset näyttelypaikalta, 
myös parkkialueelta. 
Arvostelun jälkeen voivat poistua kaikki 
muut paitsi ROP-koirat, ROP-veteraanit sekä 
ROP-kasvattajaryhmään kuuluvat koirat. 

Näyttelypaikka

Näyttelypaikka on Kerttulan Liikuntakeskus.
Osoite: Kisakatu 3, Raisio
Raision keskustasta on opasteet näyttelypai-
kalle. Kehäkartta näyttelypaikasta on kirjees-
sä.
Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! 

Rokotustodistusten tarkastus

Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 
7.00. Koirat on tuotava paikalle vähintään 
tuntia ennen arvioidun arvostelun alkamista, 
kuitenkin viimeistään kello 12.00.

Hinnat

•     Mobiililuettelo 2,99€
•     Sisäänpääsy aikuiset 5€
•     Sisäänpääsy lapset 4-12v 2€
•     Lapset alle 4v ilmaiseksi
•     Parkkimaksu 5€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluette-
lon, näyttelyn tulospalvelun sekä viestipalve-
lun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on
ladattavissa App Store- ja Google Play -sovel-
luskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Säh-
köisen näyttelyluettelon hinta sovelluskau-
passa on 2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa
tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän
aamuna kello 6.00.
Toimistosta voi ostaa tulosteen haluamastasi 
kehästä hintaan 3 €/kehä

Muuta tietoa

•    HUOM! Liikuntakeskuksen risteyksessä 
on rakennustyömaa. Varaattehan aikaa ja 
malttia aluelle saapumiseen. Pahoittelemme 
meistä riippumatonta häiriötä.
•    Näyttelyalueella on buff etti. Varaathan kä-
teistä mukaan luetteloa ja buff ettia varten. 
Näyttelyalueella ei ole pankkiautomaattia.
•    Tupakointi muualla kun merkityillä tupa-
kointipaikalla on ehdottomasti kielletty! on 
sallittu porttien ulkopuolella merkityillä pai-
koilla 
•     Muista kerätä koirasi jätökset ja sekä omat 
roskasi ja laittaa ne roskikseen.
•     Urheilukentälle ei saa pystyttää telttoja.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 
30 320 tai e-mail: info@showlink.fi 
Tiedustelut näyttelypäivänä: 
Marika Kuusisto p. 040 410 8812
Jari Kramsu p. 0407695731
Palkinnot

Muistathan noutaa koirasi sijoituksen mukai-
set palkinnot palkintojenjakopisteestä. Pal-
kintoja ei postiteta jälkikäteen. 

Tuomarimuutokset

Näyttelyyn on jouduttu tekemään tuomar-
inmuutoksia, jotka on merkitty aikatauluun 
*-merkillä. Mikäli peruutat osallistumisen 
tuomarinmuutoksen takia, käytä takasivulla 
olevaa lomaketta ja postita kirje viimeistään 
7.8.2019.
Huomioithan että koiran sairastuessa ei il-
moittautumismaksua palauteta.

Rokotusmääräykset ja ohjeet

Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaises-
ta koirasta rokotustodistukset. Myös turis-
tikoirista tulee esittää todistus. Näyttelyssä 
noudatetaan Suomen Kennelliiton rokotus-
määräyksiä. Näyttelytoimikunta ei suorita 
takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira 
hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden 
rokotusten takia. 

Tervetuloa Raision kaikkien rotujen näyttelyyn!



Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus 
annetaan pennulle kaksi kertaa. Tehostero-
kotteesta tulee tapahtumahetkellä olla ku-
lunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). 
Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 1 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana an-
netut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäi-
selle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 
vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee ro-
kotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 
vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika).
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.
Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirus-
ripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja 
sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidet-
tava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtu-
massa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpai-
luissa. 

Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät luku-
laitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla 
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen si-
run pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löy-
tyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee 
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä 
tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimi-
maton mikrosiru estää koiran osallistumisen 
tapahtumaan.

Typistetyt koirat

1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat 
eivät saa osallistua näyttelyihin. 

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näyt-
teilleasettaja on sitoutunut noudattamaan 
Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyt-
telysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä 
rokotusmääräyksiä.

Ajo-ohjeet

Porin/Rauman suunnasta: Aja Raisiota kohti 
valtatietä 8. Nouse Abc Raision liittymästä ja 
käänny oikealle Kustavin suuntaan (tie 192, 
Kustavintie). Jatka suoraan noin 250 m ja 
käänny vasemmalle (Raisionkaari, Kerttula). 
Jatka suoraan noin 300 m ja käänny vasem-
malle Kerttulantielle. Jatka Kerttulantietä 
vielä noin 1 km, ja näyttelypaikka on tien oi-
kealla puolella.
Helsingin ja Tampereen suunnista: Lähestyt 
Raisiota kantatietä 40 pitkin (E18, Ohikulku-
tie). Juuri ennen Raision keskustaa käänny 
oikealle risteyksestä, jossa lukee Voudinkatu. 
Noin 50m jälkeen käänny vasemmalle Keon-
kadulle. Tässä risteyksessä on jo myös mus-
tavalkoinen kyltti Kerttulan liikuntakeskus. 
Jatka suoraan noin 200m, ja käänny oikealle 
Kerttulantielle - myös tässä risteyksessä on 
liikuntakeskuksen opaste. Jatka suoraan noin 
500 m ja näyttelypaikka on tien vasemmalla 
puolella. 

TOIVOTAMME 

OIKEIN MUKAVAA 

NÄYTTELYVIIKONLOPPUA!



KEHÄ 1
Leila Kärkäs .................................. 66
suomenlapinkoira ................................... 14 10:00
suomenpystykorva ....................................6 
pohjanpystykorva ......................................1 
thaimaanpystykorva .................................1 
japaninpystykorva .....................................4 
volpino italiano ...........................................5 11:30
chow chow ....................................................2 
kainkoira .........................................................1 
thai ridgeback ..............................................2 
meksikonkarvatonkoira, iso ...................1 
meksikonkarvatonkoira, kesk ................1 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ...2 
perunkarvatonkoira, pieni ......................1 
portugalinpodengo, sk, pieni ................1 
etnankoira .....................................................3 
basenji .......................................................... 15 
amerikanakita ..............................................6 

KEHÄ 2
Jarmo Vuorinen ........................... 38 
dalmatiankoira.......................................... 15 10:00
akita ............................................................... 17 
faaraokoira ....................................................5 
ibizanpodenco, karkeakarvainen.........1 
Riitta Hammarberg ...................... 10
Junior handler ................................................. 13:00
- nuoremmat ................................................6 
- vanhemmat ................................................4 

KEHÄ 3
Elina Haapaniemi ......................... 51 
suomenajokoira ....................................... 12 10:00
berninpaimenkoira ................................. 18 
appenzellinpaimenkoira .........................1 11:45
englanninbulldoggi ..................................6 
lapinporokoira .............................................4 
eurasier ...........................................................5 
islanninlammaskoira .................................3 
länsigöötanmaanpystykorva .................2 

KEHÄ 4
Kirsi Tevalin .................................. 63 
newfoundlandinkoira ............................ 15 10:00
hovawart ..................................................... 10 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen .........2 11:30
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen 1 
landseer ..........................................................6 
pyreneittenkoira .........................................2 
pyreneittenmastiffi   ....................................1 
tiibetinmastiffi   .............................................3 
mastiffi   ............................................................1 
broholminkoira............................................1 
dogo argentino ...........................................3 
bokseri ............................................................6 
cane corso .....................................................1 
kanariandoggi .............................................1 
venäjänmustaterrieri .................................2 
entlebuchinpaimenkoira .........................1 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ........7 

KEHÄ 5
Lars Widén, Ruotsi ....................... 52 
punainen irlanninsetteri ..........................8 10:00
karkeakarvainen unkarinvizsla .............3 
jämtlanninpystykorva...............................3 
harmaa norjanhirvikoira ..........................6 
karjalankarhukoira .....................................4 11:00
itäsiperianlaika.............................................1 
länsisiperianlaika ........................................1 
venäjänajokoira ...........................................1 
amerikankettukoira ...................................3 
dreeveri ...........................................................2 
beagle .............................................................6 
basset hound ...............................................1 
basset artésien normand ........................1 
petit basset griff on vendéen .................4 
grand basset griff on vendéen ...............8 

ARVIOITU AIKATAULU
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KEHÄ 6
Reia Leikola-Walden .................... 69 
rhodesiankoira .......................................... 18 10:00
rottweiler .......................................................9 
bullmastiffi   ....................................................8 
tanskandoggi, mu/ha ...............................8 12:00
tanskandoggi, sininen ..............................3 
tanskandoggi, kel/ti...................................3 
gordoninsetteri ...........................................4 
englanninsetteri ..........................................2 
karkeakarvainen saksanseisoja .............3 
spinone ...........................................................1 
italianseisoja .................................................1 
bourbonnaisinseisoja ...............................2 
auvergnenseisoja .......................................1 
pointteri ..........................................................1 
isomünsterinseisoja ...................................1 
bretoni ............................................................1 
stabijhoun .....................................................3 

KEHÄ 7
Rob Douma, Alankomaat ............ 84 
spitzien mittaus ..............................................  9:50
mittelspitz, muut värit ........................... 24 10:00
mittelspitz, musta ja ruskea ....................6 
vehnäterrieri .............................................. 11 
borderterrieri ............................................. 19 12:15
englanninkääpiöterrieri ........................ 10 
lyhytkarvainen saksanseisoja ................6 
dobermanni ..................................................8 

KEHÄ 8
Zorica Blomqvist, Ruotsi ............. 80 
leonberginkoira ........................................ 10 10:00
saksanpystykorva, keeshond .............. 10 
siperianhusky ............................................ 13 
shiba ................................................................6 
* mittelspitz, valkoinen ............................3 12:15
* kleinspitz, muut värit .......................... 10 
* kleinspitz, valkoinen ...............................3 
saksanpystykorva, pomeranian ......... 15 
alaskanmalamuutti ................................. 10 

KEHÄ 9
Darko Korosec, Slovenia ............. 84 
samojedinkoira ......................................... 10 10:00
jackrussellinterrieri .................................. 41 
- pennut ..........................................................2 
- urokset ....................................................... 23 
- nartut  ........................................................ 16 
brasilianterrieri ............................................5 13:00
kerrynterrieri.................................................4 
airedalenterrieri ...........................................4 
* glen of imaalinterrieri ......................... 10 
* amerikanstaff ordshirenterrieri ........ 10 

KEHÄ 10
Kari Salminen ............................... 64 
snautseri, musta ..........................................1 09:00
snautseri, pippuri & suola ........................8 
kääpiösnautseri, musta-hopea .......... 10 
kääpiösnautseri, musta ............................4 10:00
kääpiösnautseri, pippuri & suola ..........7 
kääpiösnautseri, valkoinen .....................1 
kääpiöpinseri ............................................. 23 
pinseri ..............................................................2 
* manchesterinterrieri ..............................8 

KEHÄ 11
Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi ..... 79 

staff ordshirenbullterrieri ...................... 32 10:00
- pennut ..........................................................2 
- urokset ..........................................................8 
- nartut  ........................................................ 22 
norwichinterrieri ...................................... 18 11:45
valkoinen länsiylämaanterrieri ..............9 
skotlanninterrieri ........................................5 
karkeakarvainen kettuterrieri ................6 
sileäkarvainen kettuterrieri ....................7 
amerikankarvatonterrieri ........................2 

KEHÄ 12
Marja Salminen ............................ 81 
parsonrussellinterrieri ............................ 21 09:00
australianterrieri ....................................... 19 
norfolkinterrieri ...........................................4 11:15
cairnterrieri ................................................. 12 
dandiedinmontinterrieri .........................3 
skyenterrieri ..................................................6 
yorkshirenterrieri ..................................... 12 
irlanninterrieri ..............................................1 
lakelandinterrieri ........................................1 
saksanmetsästysterrieri ...........................1 
tenterfi eldinterrieri ....................................1 



KEHÄ 1
Zorica Blomqvist, Ruotsi ............. 64 
belgianpaimenkoira, tervueren ......... 10 10:00
belgianpaimenkoira, malinois...............7 
belgianpaimenkoira, groenendael ......5 
belgianpaimenkoira, laekenois.............1 
kiinanharjakoira ....................................... 20 11:15
kingcharlesinspanieli ................................3 
löwchen ..........................................................2 
bolognese ......................................................3 
japanese chin ...............................................4 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ...............4 
maltankoira ...................................................3 
venäjäntoy, pitkäkarvainen ....................2 

KEHÄ 2
Carl-Gunnar Stafberg, Ruotsi ..... 63 
valkoinenpaimenkoira .......................... 15 10:00
hollanninpaimenkoira, pk .......................2 
hollanninpaimenkoira, lk ........................3 
ceskoslovensky vlcak ................................1 
saarloos wolfhond......................................1 
beaucenpaimenkoira / beauceron ......5 
bouvier ............................................................3 11:30
brienpaimenkoira / briardi .....................4 
vanhaenglanninlammaskoira ...............3 
schapendoes ................................................7 
pumi .................................................................4 
australiankelpie ...........................................1 
pk pyreneittenpaimenkoira ...................6 
mudi .................................................................3 
schipperke .....................................................5 

KEHÄ 3
Elina Haapaniemi ......................... 66 
welsh corgi pembroke ........................... 19 10:00
welsh corgi cardigan .............................. 18 
lancashirenkarjakoira ................................3 12:15
bordercollie ...................................................9 
australianpaimenkoira .............................7 
pieni amerikanpaimenkoira ...................1 
australiankarjakoira ...................................2 
kromfohrländer ...........................................2 
prahanrottakoira .........................................3 
venäjänbolonka ..........................................1 
lhasa apso ......................................................1 

KEHÄ 4
Jarmo Vuorinen ........................... 71 
venäjänvinttikoira ................................... 10 10:00
irlanninsusikoira ....................................... 12 
skotlanninhirvikoira ...................................2 11:15
afgaaninvinttikoira .....................................4 
englanninvinttikoira ..................................4 
unkarinvinttikoira .......................................2 
azawakh .........................................................1 
whippet ....................................................... 19 
italianvinttikoira ....................................... 17 

KEHÄ 5
Lars Widén, Ruotsi ....................... 81 
shetlanninlammaskoira ........................ 34 10:00
- pennut ..........................................................1 
- urokset ....................................................... 10 
- nartut  ........................................................ 23 
kooikerhondje .............................................4 12:00
novascotiannoutaja ................................ 15 
sileäkarvainen noutaja .......................... 21 
* portugalinvesikoira.................................7 

KEHÄ 6
Leila Kärkäs .................................. 80
Harjoitusarvostelija Erja Nummi, 
walesinspringerspanieli, espanjanvesikoira, 
kiharakarvainen noutaja .........................
englanninspringerspanieli .................. 25 10:00
walesinspringerspanieli ........................ 11 
fi eldspanieli ...................................................3 12:00
lagotto romagnolo ................................. 14 
espanjanvesikoira .......................................6 
kiharakarvainen noutaja .........................5 
irlanninvesispanieli ....................................1 
chesapeakelahdennoutaja .....................1 
sileäkarvainen collie ............................... 14 

KEHÄ 7
Rob Douma, Alankomaat ............ 75 
saluki ............................................................. 18 10:00
chihuahua, pitkäkarvainen .................. 17 
chihuahua, lyhytkarvainen .................. 14 12:00
griff on bruxellois .........................................3 
griff on belge .................................................2 
petit brabancon ..........................................2 
* papillon .................................................... 12 
* phalène ........................................................7 

SUNNUNTAI • SUNDAY



KEHÄ 8
Reia Leikola-Walden .................... 74 
labradorinnoutaja ................................... 46 10:00
- pennut ..........................................................2 
- urokset ....................................................... 16 
- nartut  ........................................................ 28 
kultainennoutaja ..................................... 28 12:30

KEHÄ 9
Janette Fröberg ........................... 75 
cavalier kingcharlesinspanieli ............ 23 10:00
havannankoira .......................................... 32 11:15
- pennut ..........................................................6 
- urokset ....................................................... 14 
- nartut  ........................................................ 12 
bichon frisé ................................................ 12 
tiibetinterrieri ...............................................8 

KEHÄ 10
Kari Salminen ............................... 80 
villakoirien mittaus .......................................  8:50
villakoira, iso, mu/ru/va ............................5 09:00
villakoira, iso, ha/ap/pu ............................2 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va ....4 
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ....2 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ................. 12 
villakoira, toy ............................................. 10 
cockerspanieli ........................................... 13 11:00
amerikancockerspanieli ...........................1 
* mäyräkoira, lyhytkarvainen .............. 13 
* kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen . 11 
* kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ....7 

KEHÄ 11
Darko Korosec, Slovenia ............. 90 
tiibetinspanieli .......................................... 48 10:00
- urokset ....................................................... 27 
- nartut  ........................................................ 21 
coton de tuléar ............................................9 12:45
pitkäkarvainen collie .............................. 23 
partacollie ................................................... 10 

KEHÄ 12
Marja Salminen ............................ 80 
mäyräkoirien mittaus ...................................  8:50
mäyräkoira, karkeakarvainen ............. 35 09:00
- urokset ....................................................... 11 
- nartut  ........................................................ 24 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ...5 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ....5 11:15
mäyräkoira, pitkäkarvainen ....................8 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .... 22 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen .......5 

KEHÄ 13
Kirsi Tevalin .................................. 50 
ranskanbulldoggi .................................... 19 10:00
mopsi ............................................................ 12 
bostoninterrieri ...........................................6 
slovakiancuvac ............................................3 
saksanpaimenkoira ....................................8 
tsekinpaimenkoira .....................................2 
Riikka Nieminen ...............................8 
Junior handler ................................................. 13:15
- nuoremmat ................................................4 
- vanhemmat ................................................4 

Ryhmäkilpailut - Lauantai

2 Kirsi Tevalin
3 Kari Salminen
5 Zorica Blomqvist
6 Lars Widén
7 Reia Leikola-Walden
Paras veteraani Elina Haapaniemi
Paras kasvattajaryhmä Zorica Blomqvist

Ryhmäkilpailut - Sunnuntai

1 Carl-Gunnar Stafberg
4 Marja Salminen
8 Leila Kärkäs
9 Darko Korosec
10 Jarmo Vuorinen
Paras veteraani Darko Korosec
Paras kasvattajaryhmä Elina Haapaniemi
Best in Show Rob Douma



Peruutan koirani osallistumisen Raision koiranäyttelyyn 10.-11.8.2019
Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä meille kir-
jallisesti viimeistään 7.8. postileimatulla kirjeellä.  Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin 
*-merkillä. 

Koiran rotu __________________________________________

Koiran nimi _________________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksun _______ € voi palautaa tilille:

____________________________________________________

Saajan nimi ja yhteystiedot  ______________________________

____________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus  _________________________________

Laita kuoreen tämä kaavake, numerolappu kokonaisena ja maksukuitti ja postita osoitteella: 

   RAISIO KR / Maarit Ojansuu, Tahvanankatu 11, 20400 Turku 

 tai sähköpostitse: maarit.ojansuu@outlook.com

Huom. postita viimeistään 7.8.2018
Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymi-
sestä ja palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut. Mikäli numerolappu ei ole liitteenä, näytte-
lytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksesta myös pääsylipun hinta.


