Helsinki, Kaapelitehdas

1.2. & 2.2.2020
TERVETULOA PENTUNÄYTTELYYN!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero. Arvostelu kehissä aloitetaan klo 9 tai klo 10, tarkista kehäsi alkamisaika. Muista ottaa mukaan
näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi,
hakaneula tms. Muista koirallesi myös näyttelyremmi, vettä ja vesikuppi sekä makuualusta.
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Arvostelun jälkeen saavat poistua
muut paitsi rotunsa parhaat pennut (ROP) ja
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat, jotka jatkavat kilpailua näyttelyn
ryhmäkilpailuissa.
Näyttelyt kuuluvat osakilpailuina Royal Canin Puppy Cup -pentunäyttelyiden sarjaan,
jonka finaali käydään 6.12.2020 Helsingissä.

Näyttelypaikka Kaapelitehdas
Näyttelypaikka on Merikaapelihalli.
Osoite: Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki
Ajo-ohje: Kaapelitehdas sijaitsee Ruoholahdessa hyvien kulkuyhteyksien päässä. Koirien
ja yleisön sisäänkäynti Tammasaarenlaiturin
puolelta ovesta M1.
Kaapelitehtaan alueella ei ole ohjattua pysäköintiä. Autoja ei saa pysäköidä yleisten
liikennesääntöjen vastaisesti.
Kaapelitehtaan ympäriltä löytyy Helsingin
kaupungin yleisiä maksullisia pysäköintipaikkoja. Helsingin kaupungin lippuautomaateissa löytyy useampia maksuvaihtoehtoja.
Ruoholahden kauppakeskuksessa on noin
1500 maksullista pysäköintipaikkaa. Suosittelemme Ruoholahden kauppakeskuksen
p-hallia (maksullinen), josta on kävelymatka
näyttelypaikalle.

Sisääntulo
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 7:30.
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.

Pääsyliput ovelta, käteismaksu
Hinnat:
Aikuinen 5€
Lapset 7-16v 3€
alle 7 v lapset 0€
Perhelippu 10€ (2 aikuista + 3 lasta)
Näyttelyssä on kahvio (vain käteismaksu).
Sunnuntaina myös arpajaiset.

Luettelo
Mobiililuettelo 2,99€.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink-mobiili.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi maksaa
sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Ei painettua luetteloa. Toimistosta voi ostaa
kehäkohtaisen tulosteen, hinta 3 €.

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä. Näyttelytoimikunta ei postita
palkintoja jälkikäteen.

Parikilpailu
Parikilpailuihin ilmoittautuminen klo 13
mennessä kumpanakin päivänä näyttelyn
toimistoon. Parikilpailu 10€. Parikilpailuun
voivat osallistua samanrotuiset koirat, jotka
ovat ilmoitettu näyttelyyn.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (ark. klo 11–17) puh. (09) 887 30
320, e-mail: info@showlink.fi.
Tiedustelut näyttelypäivinä:
Lauantaina 044 742 2517
Sunnuntaina 050 545 4887

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa
jokaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli
koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi,
ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty koiran yksiselitteiset tunnistustiedot
sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinennvoimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa
seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli-ja tarttuva
maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla
rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia
ja tarttuvaa maksatulehdustavastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden
iässä annettu tehosterokotus on voimassa
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta 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 voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

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.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen,
kennelyskään tms. hengitystie-taimahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus
koskee myös saman talouden oireettomia
koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat
eivät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja
kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa
tunnistusmerkinnän. 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.

Näyttelyiden järjestäjät:
1.2.2020 järjestäjä: Suomen Kennelliitto
2.2.2020 järjestäjä: Suomen Salukikerho ry

Mukavaa näyttelypäivää!
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Arvioitu arvosteluaikataulu
LAUANTAI
KEHÄ 1
Vesa Lehtonen ............................80
portugalinvesikoira...................................5 10:00
espanjanvesikoira......................................1
lagotto romagnolo....................................2
kultainennoutaja .......................................9
labradorinnoutaja .....................................2
sileäkarvainen noutaja ............................5
novascotiannoutaja ..................................5
clumberinspanieli .....................................1
englanninspringerspanieli .....................1
fieldspanieli .................................................1
cockerspanieli .......................................... 10
walesinspringerspanieli ..........................9 12:30
mäyräkoira, pitkäkarvainen ...................1
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ......2
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .......4
mäyräkoira, karkeakarvainen ................5
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ...1
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ...2
* rottweiler ...................................................1
* leonberginkoira.......................................2
* newfoundlandinkoira ...........................1
* snautseri, pippuri & suola ....................2
* kääpiösnautseri, musta-hopea ..........3
* kääpiösnautseri, valkoinen .................5
KEHÄ 2
Nina Janger .................................80
* suomenlapinkoira ..................................2 09:00
* lapinporokoira .........................................1
* siperianhusky ...........................................4
* samojedinkoira........................................8
* eurasier.......................................................1
* länsigöötanmaanpystykorva .......... 11
* japaninpystykorva .................................3
* buhund ......................................................1
* basenji ........................................................1
* perunkarvatonkoira, iso .......................4
* perunkarvatonkoira, keskikok. ..........1
* kainkoira ....................................................1 11:15
* hokkaidonkoira .......................................1
* kishunkoira ...............................................1
* akita .............................................................4
* amerikanakita ..........................................2
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira ....1
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen ......2
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen ......4

* landseer .....................................................1
* hovawart ...................................................2
* dobermanni..............................................3
* mastiffi........................................................3
* bullmastiffi ................................................1
* cane corso .................................................1
* kanariandoggi .........................................1
* tanskandoggi, musta/harlekiini ........5
* tanskandoggi, sininen ..........................3
* tanskandoggi, kelt./tiikerijuov. ..........2
* staffordshirenbullterrieri......................3
* skyenterrieri..............................................1
* silkkiterrieri ...............................................1

KEHÄ 3
Marja Kosonen ............................82
ranskanbulldoggi ................................... 10 09:00
mopsi .............................................................1
chihuahua, pitkäkarvainen ....................9
chihuahua, lyhytkarvainen ....................6
venäjäntoy, pitkäkarvainen ...................1
cavalier kingcharlesinspanieli ...............5
tiibetinspanieli............................................3
griffon belge................................................1
venäjänbolonka .........................................5
kiinanharjakoira ...................................... 13 11:30
kromfohrländer ..........................................1
tiibetinterrieri..............................................7
löwchen ........................................................1
lhasa apso ....................................................2
havannankoira............................................9
coton de tuléar ...........................................3
bichon frisé ..................................................5
KEHÄ 4
Elina Haapaniemi........................87
jackrussellinterrieri................................. 11 09:00
amerikanstaffordshirenterrieri .............6
cairnterrieri ..................................................2
australianterrieri ........................................5
borderterrieri ..............................................6
vehnäterrieri ................................................3
irlanninterrieri .............................................5
norfolkinterrieri ..........................................6
skotlanninterrieri .......................................2 11:30
valkoinen länsiylämaanterrieri .............4
kääpiöbullterrieri .......................................3
berninpaimenkoira ...................................6
pyreneittenkoira ........................................4
kääpiöpinseri ........................................... 10
kääpiösnautseri, pippuri & suola .........8
kääpiösnautseri, musta ...........................6

KEHÄ 5
Tarja Löfman ...............................71
* keeshond ...................................................3 10:00
* mittelspitz, muut värit ..........................3
* mittelspitz, valkoinen............................2
* mittelspitz, musta ja ruskea ................2
* kleinspitz, musta ja ruskea ..................3
* pomeranian ..............................................4
* shiba ............................................................4
* bordercollie ..............................................2
* pieni amerikanpaimenkoira ...............2
* lancashirenkarjakoira ............................4 11:30
* itäeuroopanpaimenkoira.....................2
* saksanpaimenkoira ................................5
* saksanpaimenkoira, pitkäkarv. ..........1
* polski owczarek nizinny .......................2
* owczarek podhalanski ..........................1
* brienpaimenkoira / briardi ..................2
* schapendoes ............................................2
* tsekinpaimenkoira .................................3
* valkoinenpaimenkoira..........................5
* vanhaenglanninlammaskoira ............3
* schipperke ................................................1
* mudi ............................................................1
* villakoira, keskikok., har/apr/pun .....2
* villakoira, keskikok., mus/rusk/valk ..3
* villakoira, kääpiö, har/apr/pun ..........6
* villakoira, kääpiö, mus/rusk/valk.......2
* villakoira, toy ............................................1
KEHÄ 6
Saija Juutilainen .........................82
australianpaimenkoira.......................... 17 09:00
welsh corgi pembroke .............................8
welsh corgi cardigan ................................3
shetlanninlammaskoira........................ 15
beaucenpaimenkoira / beauceron......6 11:30
belgianpaimenkoira, groenendael .....6

belgianpaimenkoira, malinois ..............3
belgianpaimenkoira, tervueren ...........6
pitkäkarvainen collie ............................. 10
sileäkarvainen collie .................................8

KEHÄ 7
Maija Lehtonen ...........................85
rhodesiankoira ...........................................8 09:00
dalmatiankoira ...........................................2
suomenajokoira .........................................3
karkeakarvainen italianajokoira ...........1
petit basset griffon vendéen .................1
basset hound ..............................................1
gascognenbassetti ....................................1
pieni gascognenajokoira ........................1
porcelaine ....................................................1
hannoverinvihikoira .................................1
irlanninsusikoira.........................................2
skotlanninhirvikoira..................................1
venäjänvinttikoira .....................................2
saluki ..............................................................8
italianvinttikoira .........................................2
whippet...................................................... 11 11:00
punainen irlanninsetteri ...................... 14
punavalkoinen irlanninsetteri...............4
pitkäkarvainen saksanseisoja ...............1
pointteri ........................................................1
italianseisoja................................................3
stabijhoun ....................................................1
* parsonrussellinterrieri...........................3
* sileäkarvainen kettuterrieri.................1
* saksanmetsästysterrieri........................1
* norwichinterrieri.....................................1
* glen of imaalinterrieri ...........................3
* dandiedinmontinterrieri ......................1
* amerikankarvatonterrieri ....................1
* brasilianterrieri ........................................3
* yorkshirenterrieri ....................................1

SUNNUNTAI
KEHÄ 1
Nina Janger .................................58
* berninpaimenkoira ................................7 10:00
* kaukasiankoira.........................................2
* bordeauxindoggi....................................1
* jackrussellinterrieri ................................7
* parsonrussellinterrieri...........................2
* brasilianterrieri ........................................6
* cairnterrieri ...............................................2 11:30
* australianterrieri .....................................3
* skotlanninterrieri ....................................3
* dandiedinmontinterrieri ......................1
* glen of imaalinterrieri ...........................3
* amerikankarvatonterrieri ....................1
* irlanninterrieri..........................................2
* kerrynterrieri ............................................4
* vehnäterrieri.............................................2
* kääpiöbullterrieri ....................................3
* norfolkinterrieri .......................................3
* norwichinterrieri.....................................1
* saksanmetsästysterrieri........................1
* sileäkarvainen kettuterrieri.................1
* yorkshirenterrieri ....................................3
KEHÄ 2
Marja Kosonen ............................65
kultainennoutaja .................................... 14 10:00
labradorinnoutaja .....................................5
sileäkarvainen noutaja ............................4
novascotiannoutaja ..................................2
cockerspanieli .............................................4 11:30
amerikancockerspanieli ..........................5
portugalinvesikoira...................................6
espanjanvesikoira......................................2
lagotto romagnolo....................................7
walesinspringerspanieli ..........................9
englanninspringerspanieli .....................3
* venäjäntoy, lyhytkarvainen.................1
* kingcharlesinspanieli ............................2
* shih tzu .......................................................1
KEHÄ 3
Maija Lehtonen ...........................78
* valkoinenpaimenkoira..........................1 10:00
akita ................................................................2
amerikanakita .............................................3
alaskanmalamuutti ...................................1
basenji ...........................................................1
samojedinkoira...........................................1
shiba ...............................................................2

hokkaidonkoira ..........................................1
islanninlammaskoira ................................1
japaninpystykorva ....................................4
lapinporokoira ............................................2
suomenlapinkoira .....................................2
länsigöötanmaanpystykorva ................4
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ...1 11:30
keeshond ......................................................2
kleinspitz, musta ja ruskea .....................5
mittelspitz, musta ja ruskea ...................1
mittelspitz, muut värit .............................2
pomeranian .................................................6
siperianhusky ..............................................4
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ...2
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ...1
mäyräkoira, karkeakarvainen ................2
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .......2
mäyräkoira, lyhytkarvainen ...................1
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ......4
mäyräkoira, pitkäkarvainen ...................4
* polski owczarek nizinny .......................1
* brienpaimenkoira / briardi ..................1
* mudi ............................................................1
* bullmastiffi ................................................1
* cane corso .................................................1
* dobermanni..............................................2
* hovawart ...................................................7
* kanariandoggi .........................................2

KEHÄ 4
Elina Haapaniemi........................90
punavalkoinen irlanninsetteri...............3 09:00
punainen irlanninsetteri .........................6
pitkäkarvainen saksanseisoja ...............1
lyhytkarvainen saksanseisoja ................2
karkeakarvainen saksanseisoja ............1
pointteri ........................................................1
stabijhoun ....................................................5
belgianpaimenkoira, tervueren ...........7
belgianpaimenkoira, malinois ..............3
belgianpaimenkoira, groenendael .....5
pieni amerikanpaimenkoira ..................2
australiankelpie ..........................................2 11:00
australianpaimenkoira.......................... 15
lancashirenkarjakoira ...............................2
owczarek podhalanski .............................2
shetlanninlammaskoira........................ 11
pitkäkarvainen collie ................................3
sileäkarvainen collie .................................6
vanhaenglanninlammaskoira ...............4
welsh corgi cardigan ................................4
welsh corgi pembroke .............................3
schipperke ...................................................2

KEHÄ 5
Vesa Lehtonen ..........................100
borderterrieri ..............................................6 09:00
staffordshirenbullterrieri.........................8
amerikanstaffordshirenterrieri .............7
valkoinen länsiylämaanterrieri .............4
chihuahua, lyhytkarvainen ....................5
chihuahua, pitkäkarvainen ....................5
kiinanharjakoira ...................................... 10 11:00
kromfohrländer ..........................................1
ranskanbulldoggi ......................................9
tiibetinspanieli............................................4
tiibetinterrieri..............................................3
venäjänbolonka .........................................1
venäjäntoy, pitkäkarvainen ...................2
cavalier kingcharlesinspanieli ...............4
löwchen ........................................................2
lhasa apso ....................................................5
havannankoira............................................3
bichon frisé ..................................................6
villakoira, toy ...............................................1
villakoira, kääpiö, mus/rusk/valk..........1
villakoira, kääpiö, har/apr/pun .............7
villakoira, keskikok., har/apr/pun.........1
villakoira, keskikok., mus/rusk/valk .....5

KEHÄ 6
Saija Juutilainen .........................94
whippet.........................................................9 09:00
italianvinttikoira .........................................2
saluki ..............................................................5
skotlanninhirvikoira..................................1
venäjänvinttikoira .....................................3
irlanninsusikoira.........................................3
basset hound ..............................................1
gascognenbassetti ....................................1
dalmatiankoira ...........................................2
suomenajokoira .........................................4
sveitsinajokoira, berninajokoira ...........1
karkeakarvainen italianajokoira ...........1
porcelaine ....................................................1
rhodesiankoira ...........................................4
leonberginkoira..........................................1
pyreneittenmastiffi ...................................1
pyreneittenkoira ........................................5 11:15
mastiffi...........................................................3
newfoundlandinkoira ..............................1
rottweiler ......................................................2
kääpiöpinseri ........................................... 12
kääpiösnautseri, musta ...........................3
kääpiösnautseri, musta-hopea .............2
kääpiösnautseri, pippuri & suola ...... 10
kääpiösnautseri, valkoinen ....................6
tanskalais-ruotsalainen pihakoira .......1
tanskandoggi, sininen .............................2
tanskandoggi, musta/harlekiini ...........4
tanskandoggi, kelt./tiikerijuovainen ..3

Ryhmäkilpailut lauantai

Ryhmäkilpailut sunnuntai

FCI 1 Saija Juutilainen
FCI 2 Elina Haapaniemi
FCI 3 Elina Haapaniemi
FCI 4 Vesa Lehtonen
FCI 5 Nina Janger
FCI 6 Maija Lehtonen
FCI 7 Maija Lehtonen
FCI 8 Vesa Lehtonen
FCI 9 Marja Kosonen
FCI 10 Maija Lehtonen
Paras pari Elina Haapaniemi
Paras kasvattajaryhmä Maija Lehtonen
Best in Show Vesa Lehtonen

FCI 1 Elina Haapaniemi
FCI 2 Saija Juutilainen
FCI 3 Vesa Lehtonen
FCI 4 Maija Lehtonen
FCI 5 Maija Lehtonen
FCI 6 Saija Juutilainen
FCI 7 Elina Haapaniemi
FCI 8 Marja Kosonen
FCI 9 Vesa Lehtonen
FCI 10 Saija Juutilainen
Paras pari Vesa Lehtonen
Paras kasvattajaryhmä Marja Kosonen
Best in Show Saija Juutilainen

www.showlink.fi/shows/puppycup

Royal Canin Puppy Cup
Kennelliitto järjestää yhteistyössä Royal Caninin kanssa Royal Canin Puppy Cupin. Vuoden aikana järjestetään pentynäyttelyiden sarja, jotka jokainen toimivat puppy cup-osakilpailuina.
Näiden osakilpailuiden kauneimmat koirat ovat oikeutettuja osallistumaan Koiramessujen
näyttelyiden yhteydessä järjestettävään Puppy Cup – finaaliin.
Suomen suurin koiratapahtuma Kennelliiton järjestämä Koiramessut järjestetään joulukuussa
Helsingin Messukeskuksessa. Viikonlopun aikana järjestetään Suomen suurimmat koiranäyttelyt ja kaksi pentunäyttelyä. Royal Canin Puppy Cup finaali järjestetään Koiramessujen yhteydessä. Finaali kilpaillaan sunnuntaina Koiramessuilla 1 hallin Areenalla, kun viimeisen osakilpailun kaunein koira on valittu.

