
Tervetuloa Suhmuran Santra 2020 
-ryhmänäyttelyihin Hammaslahdelle!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu ro-
tukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran 
numerolappu. 

Näyttelyalueelle pääsee lauantaina klo 8.30–13, sunnun-
taina klo 7.30–13 ja koirien rokotukset tullaan tarkasta-
maan pistokokein. 

Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, 
rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula 
tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesi-
kuppi. 

Näyttelymme on drive-in ja turvallisuussyistä pyy-
dämme, että näyttelystä poistutaan mahdollisim-
man pian oman koiran arvostelun jälkeen. Edellä 
mainittu ei koske loppukilpailuihin osallistuvia eli 
rotunsa parhaita (ROP), ROP-veteraani- ja rotunsa 
parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvia koiria. 

Pidäthän 1-2m turvavälin muihin näyttelypaikalla. 
Käsienpesupaikkoja on useassa kohdassa näyttely-
alueella!

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Lemmenlava, Hammaslahdella.
Osoite: Lemmenpolku 12, 82200 Joensuu. Navigaattori 
tunnistaa paikan. Näyttely on ulkonäyttely.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320
e-mail: info@showlink.fi

Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
puh. 045 1557551

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuoma-
rinmuutoksia. Mikäli haluat perua koirasi osallistumi-
sen näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (merkitty 
aikatauluun *-merkillä) ilmoita peruutuksesta viim. 
3.9.2020 osoitteeseen Laura Tukiainen, Rantakatu 7 A 
6, 80100 Joensuu tai e-mail laura.tukiainen@elisanet.fi.  
Mukaan tulee liittää kuittikopio ja vahvistus ilmoittautu-
misesta. 

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toi-
mistosta näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Pal-
kintoja ei lähetetä postitse.

Hinnasto ja muuta infoa
Näyttelypaikalla käy vain käteinen. Varaathan mukaan 
pikkurahaa. Lähin pankkiautomaatti on Hammaslahden 
keskustassa parin kilometrin päässä.
Pysäköinti 2€.
Sisäänpääsy 5€.
Painettu luettelo 5€.
Mobiililuettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon, näyttelyn 
tulospalvelun sekä viestipalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovel-
luskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näytte-
lyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi 
sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta 
luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 
6.00.

Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena.
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjei-
ta yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisten 
osalta. Huom! Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita 
voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdis-
tus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 

Järjestäjät: Oskolan Erä, Heinävaaran Metsästysseura, Huhtilammen Eränkävijät, 
Kummun Erämiehet, Metsästysseura Kiihtelys, Mulon Riistamiehet, Nurkkalan Riistaveikot



(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-
ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-
covid-19). 

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julki-
seen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti 
paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viit-
taavia oireita.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton halli-
tuksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme 
näyttelyyn tultaessa rokotukset pistokokein. Mikäli koira 
hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumis-
maksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lem-
mikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen viimeinen 
voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset ro-
kotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus an- 
netaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee 
tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 vii-
kon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on voimassa 
1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehos-
teet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 
raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle 
vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 
vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu ro-
kotus on 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 roko-
tuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatu-
lehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystiein-
fektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolika-
navan 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 sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoi-
dettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antido-
pingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suo-
men Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 
kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjes-
täjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä 
tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta 
ennen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omista-
jalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pys-
tyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira 
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimima-
ton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa 
näyttelypäivää ja muistetaan turvavälit!



Arvioitu aikataulu lauantai 5.9.

* = tuomarinmuutos. 
Päivitys 1.9.2020. Näyttelyssä on tullut tuoma-
rinmuutos. Helin Tenson ei valitettavasti pääse 
saapumaan näyttelyymme arvostelemaan.
Hänelle merkityt rodut arvostelee Marjo Järventö-
lä, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ja Saija Juutilainen.

Näyttelyn koiramäärä ............................................. 314

KEHÄ 1
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ....................  70
* berninpaimenkoira .........................................14 10.00
* pyreneittenkoira ................................................ 4 
* pyreneittenmastiffi ........................................... 1 11.00
* tiibetinmastiffi .................................................... 1 
* saksanpaimenkoira .........................................12 
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ........... 1 
* valkoinenpaimenkoira ..................................... 4 
* tsekinpaimenkoira ............................................ 2 12.15
* itäeuroopanpaimenkoira ............................... 2 
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen ..... 3 
* hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen ..... 2 
* hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen .. 1 
* beaucenpaimenkoira / beauceron ............. 1 
* partacollie ............................................................ 2 
* puli, muut värit ................................................... 2 
* englanninbulldoggi ......................................... 7 
* australianpaimenkoira..................................... 7 
* pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira .. 4 

KEHÄ 2
Saija Juutilainen .........................................  80
* tanskandoggi, kelt. ja tiikerijuovainen....... 4 10.00
* tanskandoggi, musta ja harlekiini ............... 5 
* leonberginkoira ................................................. 9 
* kaukasiankoira .................................................... 1 11.00
* landseer ................................................................ 1 
* hovawart .............................................................. 8 
* mastiffi ................................................................... 1 
* espanjanmastiffi ................................................ 1 
* rottweiler .............................................................. 7 
* venäjänmustaterrieri ........................................ 1 12.00
* suursnautseri, musta ........................................ 1 
* snautseri, pippuri & suola ............................... 5 
* snautseri, musta ................................................. 2 
* entlebuchinpaimenkoira ................................ 1 
* shar pei .................................................................. 5 
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira ............... 3 
* kääpiöpinseri ...................................................... 9 
* newfoundlandinkoira ...................................... 9 
* apinapinseri ......................................................... 1 
* schipperke ........................................................... 3 
* schapendoes ....................................................... 2 
* vanhaenglanninlammaskoira ....................... 1 

KEHÄ 3
Mari Lackman ..............................................  51
welsh corgi pembroke ......................................15 10.00
welsh corgi cardigan .........................................16 
lancashirenkarjakoira .......................................... 3 
australiankelpie ..................................................... 6 12.00
pieniamerikanpaimenkoira .............................. 1 
bordercollie ............................................................ 5 
serra de airesinpaimenkoira ............................. 1 
ceskoslovensky vlcak .......................................... 2 
saarloos wolfhond................................................ 1 
maremmano-abruzzese ..................................... 1 

KEHÄ 4
Marjo Järventölä .........................................  46
* bokseri ................................................................... 7 10.00
* bullmastiffi ........................................................... 3 
* dobermanni......................................................... 2 
* broholminkoira .................................................. 1 
* keskiaasiankoira ................................................. 4 
* isosveitsinpaimenkoira ................................... 1 
* cane corso ............................................................ 1 
* kääpiösnautseri, musta-hopea ..................... 7 11.30
* kääpiösnautseri, musta ................................... 3 
* kääpiösnautseri, pippuri & suola ................. 3 
* kääpiösnautseri, valkoinen ............................ 4 
* belgianpaimenkoira, groenendael ............. 4 
* belgianpaimenkoira, malinois ...................... 3 
* belgianpaimenkoira, tervueren ................... 3 

KEHÄ 5
Ege Maas .....................................................  67
pitkäkarvainen collie .........................................22 10.00
sileäkarvainen collie ............................................ 4 11.15
shetlanninlammaskoira ....................................41 
- urokset .................................................................22 
- nartut  ...................................................................19 12.45

Ryhmäkilpailut

FCI 1 ......................................................................Saija Juutilainen
FCI 2 ............................................. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Paras veteraani ................................................ Marjo Järventölä
Paras kasvattajaryhmä .......... Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Best in Show ......................................................Saija Juutilainen



Arvioitu aikataulu sunnuntai 6.9.

* = tuomarinmuutos. 
Päivitys 1.9.2020. Tuomarinmuutos. 
Helin Tenson ei valitettavasti pääse saapumaan näytte-
lyymme arvostelemaan. Hänelle merkityt rodut arvoste-
lee Jari Fors alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Päivitys 2.9.2020. Tuomarinmuutos. 
Silja Jokinen ei valitettavasti pääse saapumaan näytte-
lyymme arvostelemaan. Hänelle merkityt rodut arvoste-
lee Maarit Hassinen alkuperäisen aikataulun mukaisesti.

Näyttelyn koiramäärä ............................................. 584

KEHÄ 1
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ....................  84
* labradorinnoutaja ...........................................46 09.00
- pennut ................................................................... 3 
- urokset .................................................................13 
- nartut  ...................................................................30 
* novascotiannoutaja ........................................12 11.45
* espanjanvesikoira............................................11 
* lagotto romagnolo ........................................... 8 
* viiriäiskoira ........................................................... 2 
* kooikerhondje .................................................... 5 

KEHÄ 2
Saija Juutilainen .........................................  86
* clumberinspanieli ............................................. 1 09.00
* amerikancockerspanieli .................................. 5 
* länsigöötanmaanpystykorva ......................14 
* portugalinpodengo, kk, pieni ....................... 6 10.00
* basenji ................................................................... 8 
* etnankoira ............................................................ 1 
* japaninpystykorva ............................................ 7 
* shiba ....................................................................... 1 11.30
* samojedinkoira.................................................11 
* chow chow .......................................................... 1 
* eurasier ................................................................. 2 
* alaskanmalamuutti ........................................... 8 
* siperianhusky ....................................................17 
* akita ........................................................................ 4 

KEHÄ 3
Mari Lackman ..............................................  92
suomenlapinkoira ..............................................34 09.00
- pennut ................................................................... 5 
- urokset .................................................................17 
- nartut  ...................................................................12 
lapinporokoira ....................................................... 8 11.00
venäjänajokoira..................................................... 4 
venäläis-eurooppalainen laika ........................ 1 
volpino italiano ..................................................... 2 
saksanpystykorva, pomeranian ....................... 6 
spitzien mittaus ................................................  12.15
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit ..... 9 
saksanpystykorva, kleinspitz, mu ja ru.......... 3 
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen ...... 3 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit .15 
saksanpystykorva, mittelspitz, mu ja ru ....... 3 
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen .... 1 
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen ....... 1 
saksanpystykorva, keeshond ........................... 2 

KEHÄ 4
Jari Fors .......................................................  82
* suomenajokoira ...............................................36 09.00
- urokset .................................................................19 
- nartut  ...................................................................17 
* beagle ..................................................................13 11.00
* amerikankettukoira .......................................... 4 
* karkeakarvainen italianajokoira ................... 2 12.00
* pesukarhukoira .................................................. 1 
* plottinajokoira .................................................... 1 
* rhodesiankoira ................................................... 2 
* basset hound ...................................................... 1 
* gascognenbassetti ............................................ 1 
* grand basset griffon vendéen ...................... 3 
* dreeveri ...............................................................13 
* eestinajokoira ..................................................... 5 

KEHÄ 5
Maarit Hassinen ..........................................  71
* jämtlanninpystykorva ....................................26 09.00
* pohjanpystykorva ...........................................30 10.30
- urokset .................................................................14 
- nartut  ...................................................................16 
* itäsiperianlaika .................................................12 12.15
* länsisiperianlaika ............................................... 1 
* lunnikoira ............................................................. 2 

KEHÄ 6
Hannele Jokisilta ........................................  82
* dalmatiankoira .................................................14 09.00
* suomenpystykorva .........................................20 
* harmaa norjanhirvikoira ...............................12 11.00
* karjalankarhukoira ............................................ 9 
* amerikanakita ..................................................... 2 12.15
* jakutianlaika ........................................................ 3 
* kaanaankoira ....................................................... 2 
* ibizanpodenco, lyhytkarvainen .................... 1 
* perunkarvatonkoira, iso .................................. 1 
* perunkarvatonkoira, pieni .............................. 1 
* portugalinpodengo, kk, keskikokoinen .... 1 
* portugalinpodengo, sk, pieni ....................... 2 
* fieldspanieli ......................................................... 3 
* portugalinvesikoira ........................................... 7 
* kiharakarvainen noutaja ................................. 3 
* barbet .................................................................... 1 

KEHÄ 7
Tarmo Viirtelä .............................................  87
* sileäkarvainen noutaja ..................................30 09.00
- pennut ................................................................... 6 
- urokset ................................................................... 9 
- nartut  ...................................................................15 
* cockerspanieli ..................................................... 7 10.45
englanninspringerspanieli ..............................13 
walesinspringerspanieli ...................................10 12.00
kultainennoutaja ................................................27 

Ryhmäkilpailut

FCI 5 ............................................. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
FCI 6/8 ..................................................................Saija Juutilainen
Paras veteraani ................................................Hannele Jokisilta
Paras kasvattajaryhmä ................................................... Jari Fors
Best in Show ............................. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa


