
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaika-
taulu sekä koirasi näyttelynumero. Muista ot-
taa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, 
rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hih-
na, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saa-
pumista.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka: Jokimaan Ravikeskus
Osoite: Jokimaankatu 6, 15700 Lahti
Ajo-ohje löytyy tästä linkistä: https://www.
fonecta.fi/kartat/Jokimaankatu%206,%20
15700,%20LAHTI?lon=25.608329999999995&-
lat=60.93923000000001&z=15

Sisääntulo 
Sisääntulo näyttelypaikalle alkaa klo 8.00.
Arvostelu alkaa kehissä porrastetusti. Näyt-
telypaikalle tulee saapua noin 1 tunti ennen 
arvioitua arvosteluaikaa ei aikaisemmin. Ar-
vostelua EI aloiteta ennen aikatauluun mer-
kittyä alkamisaikaa. Purkupaikalla voi jättää 
tavarat autosta, mutta auto pitää sen jälkeen 
siirtää välittömästi muualle.
Koirien rokotuksia ei tarkisteta porteilla. 
Rokotuksia tarkastetaan pistokokein koko 
näyttelyalueella koko päivän ajan. Varaudu 
siis esittämään rokotustodistus kaikille mu-
kanasi oleville koirille rokotuksia kysyttäessä.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
paljon tuomarinmuutoksia, jotka on merkit-
ty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat täs-
tä johtuen peruuttaa koirasi osallistumisen 
näyttelyyn, ilmoita siitä kirjallisesti viimeis-
tään 17.9.2020 päivätyllä kirjeellä (postilei-
ma) osoitteella: Tarja Löfman, Kisakuja 1 D, 
01800 Klaukkala. Liitä mukaan koiran nu-
merolappu sekä tilinumero johon rahat pa-
lautetaan. Näyttelytoimikunnalla on oikeus 
vähentää palautuksista käsittelykulut.
Huomioithan,että koiran sairastuessa ei il-
moittautumismaksua palauteta.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
arkisin klo 11–17 Showlink Oy: puh. (09) 887 
30320 tai email: info@showlink.fi
Näyttelypäivinä näyttelytoimiston puhelin-
numero on 040 825 5036.

Palkinnot
Palkinnot tulee noutaa palkintojenjakopis-
teestä arvostelulomaketta vastaan. Palkinto-
ja ei postiteta jälkikäteen.

Muuta infoa
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluette-
lon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mo-
biilisovellus.
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Goo-
gle Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimel-
lä Showlink-mobiili. Sähköisen näyttelyluet-
telon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € 
ja sen voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä 
edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyt-
telypäivän aamuna kello 6.00.
Näyttelyssämme ei ole painettuja luetteloita.
Näyttelypaikalla on Jokimaan ravikeskuksen 
ravintola, josta löytyy lounaan lisäksi erilaista 
pientä ja isoa purtavaa sekä virvokkeita.
Kehät sijaitsevat kaviouralla ja kehien ym-
pärille ei ole mahdollista laittaa häkkejä eikä 
telttoja.  Alueen karttaan on merkitty erik-
seen häkki- ja teltta alueet. 
Koirien jätökset ja muut roskat on kerättävä 
pois.
Noudata turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on 
mukava näyttelypäivä. Seuraa järjestäjien 
ohjeita pysäköinnissä ja telttojen ja häkkien 
sijoittelussa. Telttojen pystytys on sallittua 
vain merkitylle teltta-alueelle. Älä jätä tava-
roitasi vartioimatta.
HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan 
autoon!
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Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteil-
leasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen 
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntö-
jä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotus-
määräyksiä, ja tänä vuonna myös Kennellii-
ton, AVI:n ja valtioneuvoston ohjeistuksia 
koronan leviämisen ehkäisystä.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennel-
liiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Näyttelyyn osallistuvilta koirilta 
tarkastetaan rokotukset pistokokein näyt-
telyalueella. Näyttelytoimikunta ei suorita 
takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira 
hylätään puutteellisten tai vanhentuneiden 
rokotusten takia. Myös turistikoirien tulee 
esittää rokotustodistus.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolo-
päivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset roko-
tukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiili-
sovellus toimii virallisena rokotustodistukse-
na kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Kaikissa Kennelliiton alaisissa tapahtumissa 
läsnä olevilla koirilla tulee olla voimassa seu-
raavat rokotukset:
Penikkatautirokotus-, parvovirusripuli- ja 
tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran pi-
tää olla rokotettu penikkatautia, parvovirus-
ripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan 
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta 
tulee tapahtumanhetkellä olla kulunut vä-
hintään 21vrk (kolmen viikon varoaika). Alle 
vuoden iässä annettu tehosterokotus on voi-
massa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut tehosteet ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukai-
sesti.
Raivotauti- eli rabiesrokotus: Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tumanhetkellä olla kulunut vähintään 21vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut roko-
tukset ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti.
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyk-
siä. Jos koira sairastuu penikkatautiin, tart-
tuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolika-

navan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus 
koskee myös saman talouden oireettomia 
koiria.
Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaises-
ti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä 
tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille 
Kennelliiton virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, 
kilpailuihin ja testeihin osallistuville koirille. 
Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi 
tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät tarkaste-
taan pistokokein. Epäselvä tatuointi tai toi-
mimaton mikrosiru estää koiran osallistumi-
sen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidoping-säännöt ja dopingvalvon-
ta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.ken-
nelliitto.fi

Koronan leviämisen ehkäisy
Näyttelyalueella noudatetaan AVI:n, THL:n, 
OKM:n ja Kennelliiton ohjeita yleisötapah-
tumien ja koiranäyttelyiden järjestämisessä.

Näyttelyalue
• Näyttelyyn ei saa tulla oireisena (yskä, kurk-
kukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky). Portilla selvästi 
oireinen ihminen pysäytetään ja pääsy näyt-
telyalueelle estetään.
Huomioittehan, että parkki- ja näytte-
lyalueen kehät on jaettu kolmeksi eri 
alueeksi ja merkitty karttaan värikoo-
deilla. Jokaiseen kehäalueeseen on 
oma kulkureittinsä.
• Lähikontaktia tulee välttää. Pidetään 1–2 
metrin turvaväli henkilöiden välissä. Jokai-
nenpaikalle tuleva on vastuussa ylläpitä-
mään turvavälejä! Myös teltta- ja häkkialueil-
la on muistettava turvaetäisyydet.
•  Hyvä käsihygienia estää koronatartuntoja.
Näyttelypaikalla on erillisiä käsidesipisteitä. 
Käsienpesupaikka löytyy wc:stä, jonne käyn-
ti on parkkialueen tasalta rakennuksen ulko-
puolelta.



•  Näyttelyalueella oltaessa suositellaan käyt-
tämään kasvosuojia. Näyttelykehässä tulisi 
jokaisen koiran esittäjän käyttää kasvosuo-
jaa, tämä edesauttaa tuomarin, kehäsihtee-
reiden ja muiden esittäjien turvallisuutta. 
•  Tapahtuma ei ole avoinna yleisölle. 
• Mikäli näyttelyssä käyneiltä todetaan ko-
ronavirus tartunta, tekevät viranomaiset 
tartunnanjäljityksen muiden altistuneiden 
henkilöiden löytämiseksi. Jotta viranomais-
ten tartuntajäljitykset helpottuvat annamme 
heille ilmoittautumisen yhteydessä annetut 
yhteystiedot.
• Suositellaan, että riskiryhmään kuuluva 
henkilö ei osallistu näyttelyyn.

Näyttelykehä
• Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat 
eivät kättele.
• Tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin 
tuomari ja toimitsijat. Arvostelut ja ruusuk-
keet noudetaan kehässä erillään olevan pis-
teen luota.

• Isot luokat voidaan jakaa osiin, mikäli kaikki 
koirat eivät mahdu kehään turvaetäisyyksin 
yhtä aikaa.
• Tuomari voi halutessaan pyytää koiran esit-
täjää näyttämään koiran purennan.

Ryhmäkilpailut
Ryhmäkilpailut alkavat noin klo 16.30 – 
17.00 siinä järjestyksessä kuin kehät valmis-
tuvat.  Samana päivänä on samaan aikaan 3 
erillistä ryhmänäyttelyä ja jokaisella on omat 
ryhmäkilpailunsa. Päivän päätteeksi valitaan 
näiden kolmen ryhmänäyttelyn BIS-voitta-
jien kesken Super Best In Show.
Muiden kuin ryhmäkilpailuihin osallistuvien 
toivotaan poistuvan näyttelyalueelta oman 
rodun arvostelun ja myyntikojuissa asioin-
nin jälkeen. 
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Mukavaa näyttelypäivää!
Näyttelytoimikunta



 Kehät 1-8 sijaitsevat takasuoralla

kehä 1 Tiina Hallstén ....................................82
9.00 airedalenterrieri .......................................... 5
9.20 irlanninterrieri ............................................. 2
9.30 karkeakarvainen kettuterrieri ................ 9
10.10 sileäkarvainen kettuterrieri .................... 8
10.45 lakelandinterrieri ........................................ 1
10.50 glen of imaalinterrieri ............................... 9
 TAUKO ........................................................................
12.15 amerikanstaffordshirenterrieri ............13
13.00 staffordshirenbullterrieri .......................32
15.10 vehnäterrieri ................................................ 3
 
kehä 2 Tarja Löfman .....................................88
9.00 *valkoinenpaimenkoira .........................29
 TAUKO ........................................................................
11.40 villakoirien mittaus  ......................................
11.50 *villakoira, toy ...........................................10
12.25 *villakoira, kääpiö, har/apr/pun ..........16
13.25 *villakoira, kääpiö, mus/rus/valk .......... 9
13.50 *villakoira, keskikok., har/apr/pun ....... 3
14.00 *villakoira, keskikok., mus/rus/valk ..... 8
14.25 *villakoira, iso, har/apr/pun .................... 5
14.40 *villakoira, iso, mus/rus/valk .................. 8
 
kehä 3 Jarmo Hilpinen .................................66
11.00 *mopsi .........................................................15
11.55 *shih tzu ........................................................ 8
12.20 *bichon frisé ..............................................15
 TAUKO ........................................................................
14.00 *kiinanharjakoira......................................28
 
kehä 4 Tuula Savolainen .............................39
9.00 *australianpaimenkoira .........................10
9.35 *belgianpaimenkoira, groenendael ..13
10.20 *belgianpaimenkoira, malinois ............ 6
10.45 *belgianpaimenkoira, tervueren .......... 6
11.15 *australiankelpie ........................................ 2
11.25 *kuvasz .......................................................... 1
11.35 *pumi ............................................................. 1
 TAUKO  .......................................................................

 Tiina Taulos .......................................48
12.30 *biewerterrieri ............................................ 4
12.45 *amerikankarvatonterrieri ...................... 1
12.50 *amerikanrottaterrieri .............................. 1

12.55 *tenterfieldinterrieri  ................................ 1
13.00 *havannankoira ........................................31
14.50 *amerikancockerspanieli ........................ 3
15.00 *espanjanvesikoira .................................... 7
 
kehä 5 Maija Mäkinen ..................................80
10.00 norfolkinterrieri .......................................... 6
10.20 jackrussellinterrieri ..................................26
12.00 parsonrussellinterrieri ............................13
 TAUKO ........................................................................
13.30 borderterrieri .............................................18
14.40 bedlingtoninterrieri .................................. 4
15.00 schipperke .................................................... 5
15.20 beaucenpaimenkoira / beauceron ...... 4
15.40 brienpaimenkoira / briardi ..................... 2
15.50 pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira .... 1
15.55 polski owczarek nizinny .......................... 1
 
kehä 6 Jenna Leino .......................................92
9.00 löwchen ......................................................... 7
9.25 prahanrottakoira  ....................................... 7
9.50 venäjänbolonka ......................................... 4
10.05 venäjäntoy, pitkäkarvainen .................... 4
10.20 puolanvinttikoira ....................................... 1
10.25 unkarinvinttikoira ...................................... 2
10.35 azawakh ........................................................ 4
10.50 englanninvinttikoira ................................. 2
 TAUKO ........................................................................
11.45 whippet .......................................................42
14.00 *venäjänvinttikoira ..................................11
14.45 afgaaninvinttikoira .................................... 8
 
kehä 7 Tarmo Viirtelä ...................................99
9.00 *venäjänmustaterrieri .............................. 5
9.20 *tiibetinterrieri ..........................................15
10.10 *coton de tuléar ......................................... 9
10.45 *lhasa apso ................................................... 3
 TAUKO ........................................................................
11.50 *papillon .....................................................11
12.30 *phalène ....................................................... 1
12.35 *bostoninterrieri ........................................ 6
12.55 *saluki ..........................................................18
14.10 *italianvinttikoira .....................................12
14.50 *skotlanninhirvikoira ................................ 2
15.00 *irlanninsusikoira .....................................17
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kehä 8 Juha Putkonen .................................84
9.00 hollanninpaimenkoira, karkeakarv. ..... 1
9.05 bouvier .......................................................... 2
9.15 itäeuroopanpaimenkoira ........................ 2
9.25 tsekinpaimenkoira..................................... 3
9.40 welsh corgi cardigan ..............................11
10.20 lancashirenkarjakoira ............................... 9
10.55 kromfohrländer .......................................... 3
 TAUKO ........................................................................
12.00 cavalier kingcharlesinspanieli .............32
14.00 cairnterrieri.................................................13
14.50 *valkoinen länsiylämaanterrieri ........... 8
 

 
kehä 9 Esa Ruotsalainen ..............................81
9.00 shikokunkoira .............................................. 5
9.20 kainkoira ....................................................... 1
9.25 kishunkoira................................................... 5
9.45 hokkaidonkoira .......................................... 1
9.50 pitkäkarvainen collie ..............................21
 TAUKO ........................................................................
11.50 sileäkarvainen collie ...............................23
13.00 schapendoes ............................................... 1
13.05 akita ................................................................ 8
13.35 *chow chow ................................................. 2
13.45 *länsigöötanmaanpystykorva .............14
 
kehä 10 Paula Heikkinen-Lehkonen ...........81
10.00 *kaukasiankoira .......................................... 1
10.05 *keskiaasiankoira ....................................... 8
10.35 *mastiffi ......................................................... 1
10.40 *pyreneittenmastiffi ................................. 1
10.45 *pyreneittenkoira ....................................10
11.20 *bullmastiffi ................................................. 8
11.50 *yorkshirenterrieri ..................................... 7
12.20 *tiibetinspanieli ........................................14
 TAUKO ........................................................................
14.00 *ranskanbulldoggi ..................................20
15.15 *rhodesiankoira ........................................11
 
kehä 11 Pinja Hiltunen...................................57
11.00 bergamasco ................................................. 1
11.10 ceskoslovensky vlcak ................................ 1
11.15 slovakiancuvac ........................................... 1
11.20 serra de airesinpaimenkoira .................. 3
11.30 pieniamerikanpaimenkoira .................... 3
 TAUKO ........................................................................
12.30 shetlanninlammaskoira .........................37
14.45 welsh corgi pembroke ...........................11
 

kehä 12 Maarit Hassinen ...............................95
9.00 *kääpiösnautseri, musta.......................... 7
9.25 *kääpiösnautseri, musta-hopea .........16
10.20 *kääpiösnautseri, pippuri & suola ......11
11.00 *kääpiösnautseri, valkoinen .................. 7
11.30 snautseri, pippuri & suola ....................... 6
11.55 suursnautseri, musta ................................ 2
 TAUKO ........................................................................
12.45 pinseri ............................................................ 1
12.50 kääpiöpinseri .............................................15
13.45 griffon belge ................................................ 1
13.50 griffon bruxellois ........................................ 4
14.00 petit brabancon ......................................... 2
14.10 japanese chin .............................................. 3
14.20 kiinanpalatsikoira, pekingeesi............... 4
14.35 kingcharlesinspanieli ............................... 9
15.10 maltankoira .................................................. 7
 
kehä 13 Rune Fagerström .............................79
10.00 *alaskanmalamuutti ................................. 8
10.30 *tiibetinmastiffi .......................................... 6
10.50 *bordeauxindoggi ..................................... 2
11.00 *saksanpaimenkoira ...............................11
11.40 *saksanpaimenkoira, pitkäkarv. ........... 5
11.55 *australiankarjakoira................................. 1
12.00 *puli, muut värit ......................................... 1
 *vanhaenglanninlammaskoira ............. 1
 TAUKO ........................................................................
12.45 *chihuahua, lyhytkarvainen .................15
13.40 *chihuahua, pitkäkarvainen ................15
14.35 *dandiedinmontinterrieri ....................... 2
14.45 *norwichinterrieri ...................................... 2
14.55 *sealyhaminterrieri ................................... 2
15.05 *silkkiterrieri ................................................ 2
15.15 *brasilianterrieri ......................................... 6
 
kehä 14 Jetta Tschokkinen ............................89
9.00 *bordercollie ..............................................14
9.50 owczarek podhalanski ............................. 2
10.00 amerikankääpiökettuterrieri ................. 1
10.05 skotlanninterrieri ....................................... 8
10.30 australianterrieri .......................................11
11.10 *saksanmetsästysterrieri ......................... 8
11.40 *bullterrieri ................................................... 1
11.45 *kääpiöbullterrieri ..................................... 3
11.55 englanninkääpiöterrieri .......................... 3
12.05 manchesterinterrieri ................................. 5
 TAUKO ........................................................................
13.15 berninpaimenkoira .................................13
14.00 appenzellinpaimenkoira ......................... 1
14.05 entlebuchinpaimenkoira ........................ 1

Kehät 9 - 15 sijaitsevat oikean 
puoleisessa kaarteessa



14.10 isosveitsinpaimenkoira ............................ 1
14.15 itäsiperianlaika ............................................ 2
14.25 jämtlanninpystykorva .............................. 9
15.00 ruotsinlapinkoira ........................................ 4
15.15 venäläis-eurooppalainen laika .............. 1
15.20 portugalinvesikoira ................................... 1
 
kehä 15 Tarja Kallio ........................................59
11.00 karjalankarhukoira .................................... 1
11.05 *harmaa norjanhirvikoira........................ 5
11.25 suomenpystykorva ................................... 5
11.45 volpino italiano ........................................... 1
11.50 perunkarvatonkoira, pieni ...................... 2
12.00 perunkarvatonkoira, keskikokoinen ... 6
12.25 perunkarvatonkoira, iso .......................... 1
12.30 meksikonkarvatonkoira, iso ................... 2
12.40 stabijhoun .................................................... 1
12.45 englanninsetteri ......................................... 5
13.05 gordoninsetteri .......................................... 2
13.15 punainen irlanninsetteri .......................12
 TAUKO ........................................................................
14.40 bourbonnaisinseisoja ............................... 1
14.45 karkeakarvainen saksanseisoja ............. 1
14.50 lyhytkarvainen saksanseisoja ................ 3
15.00 pienimünsterinseisoja.............................. 3
15.10 weimarinseisoja, lyhytkarvainen .......... 3
15.20 lyhytkarvainen unkarinvizsla ................. 4
15.35 pointteri ........................................................ 1
 

kehä 16 Kirsi Honkanen .................................97
9.00 suomenlapinkoira....................................37
11.15 lapinporokoira ..........................................12
12.00 thaimaanpystykorva ................................. 1
12.05 grönlanninkoira .......................................... 1
12.10 buhund .......................................................... 3
 TAUKO ........................................................................
13.00 *eurasier ......................................................12
13.40 islanninlammaskoira ................................ 3
13.50 faaraokoira ................................................... 1
13.55 etnankoira ..................................................11
14.30 *portugalinpodengo, sileäk., pieni ...... 1
14.35 basenji .........................................................11
15.10 thai ridgeback ............................................. 2
15.20 lunnikoira ...................................................... 2
 
kehä 17 Marja-Leena Kurvinen ....................76
8.50 mäyräkoirien mittaus ..................................
9.00 mäyräkoira, karkeakarvainen ..............15
10.00 kääpiömäyräkoira karkeakarvainen .... 3

10.10 kaniinimäyräkoira karkeakarvainen .... 4
10.25 mäyräkoira, pitkäkarvainen ................... 7
10.50 kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .....17
 TAUKO ........................................................................
12.45 kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ....... 5
13.05 mäyräkoira, lyhytkarvainen .................... 9
13.45 kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .....13
14.35 kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ....... 3
 
kehä 18 Erika Häkkinen .................................81
8.50 saksanpystykorvien mittaus .....................
9.00 *mittelspitz, muut värit ..........................25
10.35 *mittelspitz, musta ja ruskea ................. 8
11.10 *mittelspitz, valkoinen ............................. 1
11.15 *shiba ...........................................................14
 TAUKO ........................................................................
13.00 *keeshond ..................................................10
13.40 *amerikanakita ........................................... 9
14.15 *tanskandoggi, kelt./tiikerijuov. .........11
15.00 *tanskandoggi, musta ja harlekiini ..... 3
 
kehä 19 Satu Ylä-Mononen ...........................87
9.00 *samojedinkoira .......................................28
10.50 *pomeranian .............................................11
11.30 *kleinspitz, musta ja ruskea ................... 5
11.50 *kleinspitz, muut värit .............................. 7
 TAUKO ........................................................................
13.00 *siperianhusky ..........................................12
13.45 *hovawart ...................................................17
14.50 *landseer ....................................................... 5
15.10 *cane corso .................................................. 2
 
kehä 20 Johanna Sarkkinen ..........................54
9.00 newfoundlandinkoira............................... 5
9.20 bernhardinkoira, lyhytkarvainen.......... 3
9.30 estrelanvuoristokoira, lyhytkarvainen 1
9.35 estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen 3
9.45 leonberginkoira .......................................... 8
10.15 rottweiler ...................................................... 9
10.45 bokseri ........................................................... 6
11.10 englanninbulldoggi ................................13
11.55 *tanskalais-ruotsalainen pihakoira ...... 6
 Sanna Törnroos ................................39
13.00 *plottinajokoira .......................................... 1
13.05 suomenajokoira .......................................11
13.50 grand basset griffon vendéen ............... 5
14.10 petit basset griffon vendéen ................. 5
14.30 basset artésien normand ........................ 3
14.40 basset hound............................................... 5
15.00 bretagnenbassetti ..................................... 1
15.05 *dreeveri ....................................................... 1
15.10 beagle ............................................................ 7

 Kehät 16 - 23 sijaitsevat etusuoralla



kehä 21 Ville Meronen ...................................42
9.00 *dobermanni ............................................... 6
9.20 kanariandoggi ............................................. 3
9.30 tosa ................................................................. 1
9.35 tornjak ............................................................ 1
9.40 apinapinseri ................................................. 2
9.50 japaninpystykorva ..................................... 4
10.05 jakutianlaika ................................................ 4
10.20 dalmatiankoira ..........................................19
11.30 pesukarhukoira ........................................... 1
11.40 baijerinvuoristovihikoira ......................... 1
 Lotta Vuorinen .................................40
12.30 irlanninvesispanieli ................................... 2
12.40 kultainennoutaja......................................38
 
kehä 22 Pia Itkonen ........................................87
9.00 labradorinnoutaja ....................................51
 TAUKO ........................................................................
12.45 sileäkarvainen noutaja ...........................19
14.00 viiriäiskoira ................................................... 1

14.05 novascotiannoutaja ................................10
14.45 barbet ............................................................ 2
14.55 kooikerhondje............................................. 4
 
kehä 23 Perttu Ståhlberg ..............................91
9.00 partacollie...................................................10
9.40 clumberinspanieli ...................................... 5
10.00 lagotto romagnolo ..................................20
 TAUKO ........................................................................
12.00 englanninspringerspanieli ...................15
13.00 walesinspringerspanieli ........................12
13.50 cockerspanieli ...........................................26
15.20 fieldspanieli .................................................. 3

RYHMÄKILPAILUT

Ryhmäkilpailut alkavat noin klo 16.30 – 17.00 siinä järjestyksessä kuin kehät valmistuvat.  
Samana päivänä on samaan aikaan 3 erillistä ryhmänäyttelyä ja jokaisella on omat ryh-
mäkilpailunsa. Päivän päätteeksi valitaan näiden kolmen ryhmänäyttelyn BIS-voittajien 
kesken Super Best In Show.

Ryhmänäyttely 1/3 & 9/10
FCI 1/3   Juha Putkonen
FCI 9/10 Jenna Leino
Paras veteraani Juha Putkonen
Paras kasvattajaryhmä Juha Putkonen
Best in Show Maija Mäkinen

Ryhmänäyttely 4/6 & 7/8
FCI 4/6 Jetta Tschokkinen
FCI 7/8 Perttu Ståhlberg
Paras veteraani Perttu Ståhlberg
Paras kasvattajaryhmä Perttu Ståhlberg
Best in Show Jetta Tschokkinen

 SUPER Best In Show  ....................... Juha Putkonen

Ryhmänäyttely 2 & 5
FCI 2 Paula Heikkinen-Lehkonen
FCI 5 Esa Ruotsalainen
Paras veteraani Jetta Tschokkinen
Paras kasvattajaryhmä Maarit Hassinen
Best in Show Jetta Tschokkinen



Näyttelymme kotisivut 
https://www.showlink.fi/shows/lahdenvappunayttelyt/

Facebook: Vappunäyttelyt Lahti

Näyttelyissä järjestäjinä; 
Salpausselän Beagle ry., 
Päijät-Hämeen Ajokoirayhdistys ry., 
Päijäthoffit ry., 
Akita ry.  
ja Salpausselän kennelpiiri ry.


