
Tervetuloa Tervolaan!
Ohessa on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisine 
koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. Näytte-
lyn toimisto ja rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7:30. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua 
arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00. Arvoste-

lu kehissä aloitetaan klo 09.00.

Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotus-
todistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä var-
ten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttely-
remmi, makuualusta ja vesikuppi!

Näyttelypaikka
Lapinniemen koulukeskus,  Itäpuolentie 1545, Tervola
Kartta on seuraavalla sivulla. Huomioi, että Koulukeskus on tupa-
koimaton alue. Tupakoitsijoille on osoitettu oma paikka tupakoin-
tia varten.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia, 
jotka on merkitty aikatauluihin *-merkillä. Mikäli haluat peruut-
taa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 
17.4.2019 mennessä koirasi tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti ja 
yhteystietosi numerolapun kanssa rahastonhoitajalle osoitteella: 
Paula Karjalainen, Itäpuolentie 1266, 95300 Tervola
Huomaathan, että koiran sairastumisen vuoksi osallistumismak-
sua ei makseta takaisin.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (ark. klo 11–17)
puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ennen näyttelyä ja tiedustelut näyttelypäivänä: 
040 9606731/ Hannu tai 045 110 1106/Paula tai 046 898 4923/Antti

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn ajan esittämäl-
lä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Muuta
Luettelo 5 euroa. Pysäköintimaksu 2 euroa. Sisäänpääsy on ilmai-
nen. Varautukaa  kävelemään parkkipaikalta näyttelyalueelle vä-
hän pitempi matka (pisin matka 0,7 km). Parkkipaikka löytyy kai-
kille, joten malttia ja rauhallisuutta. Näyttelyalueella toimii kahvio 
koulun ruokasalissa, josta voi ostaa ruokaa, kahvia jne. Pihalla on 
grilli, jossa myydään makkaraa ja mehua.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Ilmoittautumismaksua ei palauteta 
puutteellisten rokotusten takia. Koiralla tulee olla rokotustodistus 
(rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen 
viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset ro-
kotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla 
voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi 
kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulu-
nut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iäs-
sä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos 
koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoai-
ka). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen 
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.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyis-
sä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnis-
tusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan pistokokein ensisi-
jaisesti 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 
tunnistusmerkitty, 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 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntä-
miä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoit-
teessa www.kennelliitto.fi 
1.1.2001 jälkeen syntyneet Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat 
eivät saa osallistua näyttelyyn.

Mukavaa näyttelypäivää!
Järjestäjät Sompu-Pahtaojan ms. Kenneljaosto Jä



KEHÄ 1 ulkona
Esko Nummijärvi ................................................................. 82 
harmaa norjanhirvikoira .................................................28 09:00
jämtlanninpystykorva ......................................................54 10:30
- urokset ................................................................................32 
- nartut  .................................................................................22 

KEHÄ 2 ulkona
Markku Kipinä...................................................................... 93 
länsigöötanmaanpystykorva .......................................... 4 09:00
lapinporokoira ....................................................................17 
suomenpystykorva ...........................................................22 
islanninlammaskoira .......................................................... 2 
ruotsinlapinkoira ................................................................. 1 
suomenlapinkoira .............................................................47 11:15
- pennut .................................................................................. 7 
- urokset ................................................................................20 
- nartut  .................................................................................20 

KEHÄ 3 ulkona
Matti Palojärvi ..................................................................... 58 
itäsiperianlaika ...................................................................13 09:00
venäläis-eurooppalainen laika ....................................... 1 
valkoinen ruotsinhirvikoira .............................................. 5 
karjalankarhukoira ............................................................28 10:00
* pohjanpystykorva ..........................................................11 

KEHÄ 4 sisällä
Marja Talvitie ....................................................................... 74 
suomenajokoira .................................................................16 09:00
plottinajokoira ...................................................................... 1 
venäjänajokoira .................................................................... 1 
eestinajokoira ....................................................................... 2 
dreeveri ................................................................................... 4 
basset hound ........................................................................ 3 
beagle ...................................................................................... 6 
kooikerhondje ...................................................................... 3 
amerikancockerspanieli .................................................... 2 10:45
cockerspanieli ....................................................................... 9 
fi eldspanieli ........................................................................... 1 
englanninspringerspanieli .............................................10 
espanjanvesikoira ................................................................ 8 
lagotto romagnolo.............................................................. 8 

KEHÄ 5 sisällä
Paula Rekiranta .................................................................... 85 
labradorinnoutaja .............................................................32 09:00
- pennut .................................................................................. 4 
- urokset ................................................................................11 
- nartut  .................................................................................17 
sileäkarvainen noutaja ....................................................13 
kiharakarvainen noutaja ................................................... 3 
novascotiannoutaja ............................................................ 2 
kultainennoutaja ...............................................................35 11:30
- urokset ................................................................................15 
- nartut  .................................................................................20 

Ryhmäkilpailut

FCI 5 Markku Kipinä

FCI 6 Marja Talvitie

FCI 8 Paula Rekiranta

Paras veteraani Matti Palojärvi

Paras kasvattajaryhmä Esko Nummijärvi
Best in Show Markku Kipinä

Arvioitu aikataulu

Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä.

A kuplassa = koiranäyttelypaikka


