
Tervetuloa pentunäyttelyyn Tuuloseen 27.4.2019!
Oheisena on pennun näyttelynumero. Rokotusten tarkastus alkaa 
klo 08:00. Pennut, jotka eivät osallistu ryhmäkilpailuihin, saavat 
poistua arvostelun jälkeen. Pentujen tulee saapua näyttelypaikalle 
tuntia ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään 
klo 12.00. Muista ottaa mukaan koiran näyttelynumero sekä rekiste-
ri- ja rokotustodistukset, vesikuppi, hakaneula, makuualusta, kestävä 
panta ja talutin sekä näyttelyhihna.

Hinnat
Ei sisäänpääsy- eikä parkkimaksua.  
Painettu luettelo 5 €, mobiililuettelo 2,99€.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospal-
velun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € 
ja sen voi tilata ja maksaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä 
viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy p. 09-88730320, ark. klo 11-17 tai info@showlink.fi 
Tiedustelut näyttelypäivinä: Erja Kaartinen p. 045 1137723

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Kauppakeskus Tuulosen parkkihalli.
Osoite: Tuulosentie 1, 14810 Tuulos. 

Tuomarinmuutokset
Toimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia suuresta koi-
ramäärästä johtuen. Aikataulussa tuomarimuutos on merkitty * 
-merkillä.  Muutokset eivät näyttelysääntöjen mukaan oikeuta mak-
sunpalautukseen.

Palkinnot
Muistathan hakea näyttelyssä palkinnot palkintojenjakopisteestä 
näyttämällä koiran arvostelulomakkeen. Palkintoja ei postiteta jäl-
kikäteen. 

Ajo-ohje
Kauppakeskus löytyy Tampereen valtatien/Lahden valtatien 12 ja 
maanteiden 10 ja 53 (Hämeenlinna–Padasjoki) risteyksestä. 
Paikalla on liikenteenohjaajat, joiden antamien ohjeiden mukaan 
pyydämme ajamaan alueella. 
Kauppakeskus on auki viikon jokaisena päivänä 6.00–24.00. 
Voit käydä tutustumassa Kauppakeskuksen tarjontaan: 
www.tuulonen.fi  

Muuta
Näyttelyssämme järjestetään myös Paras pari -kilpailu. 
Ilmoittautumismaksu 5€, ilmoittautuminen vain paikanpäällä näyt-
telyn toimistoon.Parikilpailuun voivat osallistua samanrotuiset uros 
ja narttu, jotka ovat ilmoitettu näyttelyyn.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksy-
miä rokotusmääräyksiä. Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetie-
dot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi 
kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vä-
hintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on 
voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiroko-
tuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kol-
men viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle 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 rokotus kaikissa tapauksis-
sa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). 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, parvovirusri-
puliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 
olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireetto-
mia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyis-
sä, 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 ky-
seinen koira pois tästä tapahtumasta.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi .

Näyttelytoimikunta toivottaa
HAUSKAA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!
Järjestäjä: Suomen Bassetkerho ry



KEHÄ 3  

Anett Finnig ...........................................21 

espanjanvesikoira ...........................................2 10:00
barbet .................................................................1 
amerikanvesispanieli.....................................1 
kultainennoutaja ............................................1 
labradorinnoutaja ..........................................2 
sileäkarvainen noutaja .................................3 
novascotiannoutaja .......................................4 
amerikancockerspanieli ...............................2 
cockerspanieli ..................................................3 
englanninspringerspanieli ..........................1 
walesinspringerspanieli ...............................1 
FCI 8 ryhmäkilpailu

Pauliina Sjöholm ...................................27 

amerikanstaff ordshirenterrieri ..................1 11:30
staff ordshirenbullterrieri..............................2 
vehnäterrieri .....................................................1 
biewerterrieri ...................................................1 
cairnterrieri .......................................................2 
glen of imaalinterrieri ...................................1 
jackrussellinterrieri.........................................5 
parsonrussellinterrieri ...................................6 
kääpiöbullterrieri ............................................1 
manchesterinterrieri .....................................1 
norfolkinterrieri ...............................................1 
norwichinterrieri .............................................1 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..................1 
silkkiterrieri .......................................................1 
yorkshirenterrieri ............................................2 
FCI 3 ryhmäkilpailu

KEHÄ 4  

Erika Häkkinen ......................................41 

appenzellinpaimenkoira ..............................2 10:00
berninpaimenkoira ........................................1 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ..............1 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ..............4 
bokseri ................................................................1 
bullmastiffi   ........................................................1 
rottweiler ...........................................................4 
dobermanni ......................................................5 
hovawart............................................................2 11:00
kanariandoggi .................................................3 
kääpiöpinseri ...................................................1 
kääpiösnautseri, musta-hopea ..................1 
snautseri, pippuri & suola ............................1 
newfoundlandinkoira ...................................3 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ............2 
tanskandoggi, musta ja harlekiini ............1 
pyreneittenkoira .............................................4 
tornjak ................................................................1 
shar pei ...............................................................3 
FCI 2 ryhmäkilpailu

KEHÄ 5  

Marianne Holm .....................................36 

azawakh .............................................................2 10:00
saluki ...................................................................1 
unkarinvinttikoira ...........................................1 
skotlanninhirvikoira .......................................2 

venäjänvinttikoira ..........................................1 
whippet ..............................................................2 
italianvinttikoira ..............................................5 
FCI 10 ryhmäkilpailu

* rhodesiankoira .............................................2 
* dalmatiankoira .............................................4 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ............2 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ........................1 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ............2 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ...........1 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ........................2 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ........1 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ........2 
mäyräkoira, karkeakarvainen .....................1 
* petit basset griff on vendéen ...................4 
FCI 4 ryhmäkilpailu

FCI 6 ryhmäkilpailu

KEHÄ 6  

Piia Enlund .............................................64 

schapendoes ....................................................6 10:00
australiankarjakoira .......................................2 
australiankelpie ...............................................4 
australianpaimenkoira ..................................4 
belgianpaimenkoira, groenendael ..........1 
belgianpaimenkoira, tervueren ................1 
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen 2 
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen ..4 
brienpaimenkoira / briardi ..........................1 
etelävenäjänkoira ...........................................1 
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira 1 11:30
saksanpaimenkoira ........................................2 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ........1 
valkoinenpaimenkoira ..................................4 
shetlanninlammaskoira ................................8 
pitkäkarvainen collie .....................................6 
sileäkarvainen collie ......................................4 
vanhaenglanninlammaskoira ....................1 
mudi ....................................................................1 
lancashirenkarjakoira ....................................1 
welsh corgi cardigan .....................................2 
welsh corgi pembroke ..................................1 
tsekinpaimenkoira .........................................6 
FCI 1 ryhmäkilpailu

KEHÄ 7  

Riitta Niemelä ........................................58

shikokunkoira ..................................................2 10:00
akita .....................................................................1 
amerikanakita ..................................................3 
chow chow .......................................................2 
samojedinkoira ................................................2 
siperianhusky ...................................................3 
eurasier...............................................................1 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen .................1 
japaninpystykorva .........................................2 
karjalankarhukoira .........................................3 
suomenlapinkoira ..........................................4 
lapinporokoira .................................................8 11:30
länsigöötanmaanpystykorva .....................2 
portugalinpodengo, kk, pieni ....................1 
keeshond ...........................................................2 

kleinspitz, musta ja ruskea ..........................1 
kleinspitz, muut värit ....................................5 
mittelspitz, muut värit ..................................1 
mittelspitz, valkoinen ....................................2 
pomeranian ......................................................2 
volpino italiano ...............................................1 
thai ridgeback ..................................................1 
basenji ................................................................3 
FCI 5 ryhmäkilpailu

* stabijhoun ......................................................2 
* englanninsetteri ..........................................1 
* italianseisoja ..................................................1 
* karkeakarvainen saksanseisoja ..............1 
FCI 7 ryhmäkilpailu

KEHÄ 8  

Tarja Löfman ..........................................63

tiibetinspanieli .............................................. 11 10:00
bichon frisé .......................................................7 
bostoninterrieri ...............................................2 
cavalier kingcharlesinspanieli ....................2 
kingcharlesinspanieli ....................................1 
chihuahua, lyhytkarvainen .........................3 
chihuahua, pitkäkarvainen .........................2 
griff on belge .....................................................1 
petit brabancon ..............................................1 
havannankoira .................................................5 
kiinanharjakoira ........................................... 10 12:00
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ...................2 
shih tzu ...............................................................2 
tiibetinterrieri ...................................................1 
kromfohrländer ...............................................1 
löwchen .............................................................2 
maltankoira.......................................................2 
mopsi ..................................................................2 
papillon ..............................................................1 
ranskanbulldoggi ...........................................1 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va .........1 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ........................1 
villakoira, toy ....................................................2 
FCI 9 ryhmäkilpailu

Arvioitu arvosteluaikataulu

Ryhmäkilpailut
Huomioithan, että ryhmäkilpailut käy-
dään rotukehissä heti kunhan kaikki ko. 
ryhmän rodut on arvosteltu. Aikataulus-
sa olevat ajat ovat noin aikoja. BIS-pentu, 
BIS-pari sekä BIS-kasvattajaluokan kilpai-
lut käydään erillisessä isossa kehässä kun 
arvostelu kaikissa kehissä on päättynyt.

Paras pari  ..........................Riitta Niemelä
Paras kasvattajaryhmä ....... Tarja Löfman
Best in Show  .................. Marianne Holm


