
Tervetuloa Kauhavan ryhmänäyttelyyn!
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtaisi-
ne koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Näyttely avataan klo 7.30 ja koirien rokotukset tarkastetaan pis-
tokokein. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotus-
todistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä var-
ten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näytte-
lyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Näyttelyssämme ei järjestetä 
ryhmäkilpailuita vallitsevan tilanteen vuoksi. Osallistujat saavat 
poistua heti arvostelun jälkeen.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Alahärmän vanha ravirata.
Näyttelypaikan osoite: Härmäntie 38, 62300 Kauhava (Alahärmä).
Parkkialue on alempana radan keskialueella ja kehät kavioural-
la. Korkeuseron takia tavaroiden kuljettamista helpottamaan si-
sääntuloon tulee purkupaikka.
Turvavälien takia telttoja ei saa pystyttää kehäalueelle. Teltoille 
on varattu erillinen alue radan keskialueelta.

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 
Kalle Ruotsala, puh. 050 575 3433.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia. 
Mikäli haluat perua koirasi osallistumisen näyttelyyn tuomari-
muutoksen vuoksi (merkitty aikatauluun *-merkillä) ilmoita  viim. 
13.8.2020 (postileima, jos peruutus kirjeitse) os. Jonna Lehtinen, 
Vääpelintie 32, 62200 KAUHAVA tai jonnantouhula@gmail.com. 
Ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille tehdyt siirrot (merkitty ai-
katauluun #-merkillä), eivät oikeuta maksun palautukseen. 

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta 
näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä 
postitse.

Hinnasto ja muuta infoa
Poikkeustilanteesta johtuen pyrimme välttämään käteisen käsit-
telemistä näyttelypaikalla. Näyttelyalueella on kahvio, jossa on 
käteismaksu. Varaathan mukaasi mielellään pikkurahaa käteisen 
käsittelyn minimoimiseksi.
Ei sisäänpääsymaksua tai parkkimaksua. Vain mobiililuettelo.

Mobiililuettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon,näyttelyn tulos-
palvelun sekä viestipalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on 
ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä 
”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovellus-
kaupassa on 2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo 
ennen näyttelyä, mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00.

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

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat 
olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky. 
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-tor-
junta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). 
Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen ti-
laan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa 
tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotus-
ten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläin-
passi), johon on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, 
koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla 
läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat roko-
tukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan pennulle 
kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäinen tehos-
terokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle an-
nettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle 
koiralle annettu rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päät-
tymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmu-
kaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myön-
tämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
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Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijai-
sesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, 
on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen si-
run 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.

----------------------------------------------------------------------------------

Arvioitu aikataulu
* = tuomarinmuutos. 
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari.
Näyttelyn koiramäärä ...........................................................581

Näyttelyssämme ei järjestetä ryhmäkilpailuita vallitsevan 
tilanteen vuoksi. 

KEHÄ 1
Tapio Kakko ................................................................ 77
akita ............................................................................................... 2 09.00
eurasier ........................................................................................ 1 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen .......................................... 1 
volpino italiano ......................................................................... 1 
shiba .............................................................................................. 1 
shikokunkoira ............................................................................ 1 
japaninpystykorva ................................................................. 13 
kishunkoira ................................................................................. 2 
spitzien mittaus ...........................................................................  10.15
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea .............. 2 
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit ...................... 11 
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen ......................... 3 
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea............ 1 11.15
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ...................... 8 
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen ....................... 2 
islanninlammaskoira ............................................................. 12 12.00
siperianhusky ............................................................................. 7 12.45
saksanpystykorva, keeshond ............................................... 9 

KEHÄ 2
Sanna Kavén ............................................................... 87
englanninsetteri ....................................................................... 4 09.00
pointteri ....................................................................................... 1 
punainen irlanninsetteri ...................................................... 14 
espanjanvesikoira ................................................................... 12 10.00
barbet ........................................................................................... 1 
clumberinspanieli .................................................................... 1 
cockerspanieli ............................................................................ 5 
englanninspringerspanieli .................................................. 13 11.15
fieldspanieli ................................................................................ 1 
kooikerhondje ........................................................................... 3 
lagotto romagnolo ................................................................ 15 12.15
portugalinvesikoira ................................................................. 3 
walesinspringerspanieli ....................................................... 11 
viiriäiskoira .................................................................................. 3 

KEHÄ 3
Virpi Montonen .......................................................... 81
karjalankarhukoira ................................................................... 8 09.00
suomenpystykorva ................................................................ 11 
lapinporokoira ........................................................................... 4 10.00
suomenlapinkoira .................................................................. 11 
dalmatiankoira ........................................................................ 12 11.00
kiharakarvainen noutaja ........................................................ 2 
kultainennoutaja ....................................................................33 12.00
- urokset ..................................................................................... 16 
- nartut  ...................................................................................... 17 

KEHÄ 4
Katja Korhonen........................................................... 72
* harmaa norjanhirvikoira ...................................................35 09.00
- urokset ..................................................................................... 16 
- nartut  ...................................................................................... 19 
* jämtlanninpystykorva (pennut) ....................................... 2 11.00
* faaraokoira ............................................................................... 1 
* labradorinnoutaja ...............................................................20 11.15
* novascotiannoutaja .............................................................. 8 12.30
* sileäkarvainen noutaja ........................................................ 6 

KEHÄ 5
Jari Fors ....................................................................... 90
suomenajokoira ......................................................................32 09.00
- urokset ..................................................................................... 12 
- nartut  ......................................................................................20 
sveitsinajokoira, berninajokoira .......................................... 1 11.00
plottinajokoira ........................................................................... 2 
rhodesiankoira .......................................................................... 2 
baijerinvuoristovihikoira ........................................................ 3 
basset hound ............................................................................. 3 
bretagnenbassetti ................................................................... 1 
bourbonnaisinseisoja ............................................................. 1 
bretoni .......................................................................................... 3 
karkeakarvainen saksanseisoja ........................................... 6 12.00
lyhytkarvainen saksanseisoja ............................................29 
karkeakarvainen unkarinvizsla ............................................ 1 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ............................................... 1 
pienimünsterinseisoja ............................................................ 3 
punavalkoinen irlanninsetteri ............................................. 2 

KEHÄ 6
Matti Palojärvi ............................................................ 79
#venäjänajokoira ...................................................................... 1 09.00
* amerikankettukoira .............................................................. 2 
* eestinajokoira ......................................................................... 1 
buhund ........................................................................................ 1 
lunnikoira .................................................................................... 3 
#beagle ...................................................................................... 15 
#dreeveri.................................................................................... 14 10.15
venäläis-eurooppalainen laika ............................................ 1 
länsisiperianlaika ...................................................................... 2 
itäsiperianlaika .......................................................................... 4 11.15
jakutianlaika ............................................................................... 3 
valkoinen ruotsinhirvikoira ................................................... 1 
alaskanmalamuutti .................................................................. 4 
amerikanakita .......................................................................... 10 12.00
perunkarvatonkoira, pieni .................................................... 1 12.45
ruotsinlapinkoira ...................................................................... 1 
samojedinkoira ....................................................................... 15 

KEHÄ 7
Reino Korpela ............................................................. 95
basenji .......................................................................................... 6 09.00
etnankoira ................................................................................... 3 
länsigöötanmaanpystykorva ............................................... 2 
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni ..................... 2 
saksanpystykorva, pomeranian .......................................... 5 
chow chow ............................................................................... 10 10.00
jämtlanninpystykorva (ei pennut) ...................................67 10.45
- urokset .....................................................................................30 
- nartut  ......................................................................................37 

Toivotamme kaikille oikein mukavaa 
näyttelypäivää ja muistetaan turvavälit!


