
Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyt-
telyn aikataulut. Numerolapussa löytyy tieto 
kummalle näyttelypäivistä numero on. Otat-
han mukaan koiran rekisterikirjan, rokotus-
todistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan 
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista 
myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi! 
Näyttely on Drive-in. Näyttelyssä arvostel-
laan Lappalaiskoirat ry:n rodut: lapinporo-
koira, ruotsinlapinkoira ja suomenlapinkoi-
ra, myös pennut (5-alle 7 kk & 7-alle 9 kk), 
kasvattajaluokka, jälkeläisluokka sekä epä-
virallinen kotikoiraluokka. Junior Handler-
kilpailu lauantaina. 
Kotikoiraluokkaan ilmoittautumiset molem-
pina päivinä klo 12.00 mennessä näyttelytoi-
mistoon. Osallistumismaksu 15€ / koira, vain 
korttimaksu. Kotikoiraluokan ROP koirista 
valitaan molempina päivinä BIS kehässä 
myös BIS kotikoira.
Sunnuntaina 4.10. myös lapsi & koira -kilpai-
lu. Lapsi&koira  kilpailuun  ilmoittatuminen 
näyttelypäivänä näyttelyn toimistossa  klo 
12.00 mennessä. Lapsi&koira kilpailuun ei 
ole osallistumismaksua.
Näyttelypaikka
Osoite: Messiläntie 308,  15920 MESSILÄ
Saapuminen näyttelyyn
Näyttelyalue ja -toimisto avataan klo 8.00. 
Rokotusten tarkastus tapahtuu alueella pisto-
kokein. Ole paikalla noin tuntia ennen arvi-
oitua rodun/luokan arvostelun alkua, mutta 
kuitenkin viimeistään klo 12.00. 
Tuomarinmuutos
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatau-
luihin *-merkillä. Halutessasi peruuttaa 
koiran osallistumisen tuomarinmuutoksen 
vuoksi, ilmoitathan siitä kirjallisesti  vii-
meistään 1.10. (postileima). Ilmoita kum-
paa näyttelyä peruutus koskee, koiran nimi, 
omistajan tiedot ja tilinumero sekä liitä 
mukaan kuitti ilmoittautumismaksusta. 
Lähetä tiedot osoitteella: Seija Piipponen,  
Oravantie 10, 48230 KOTKA. 
Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille 
on merkitty #-merkillä, nämä siirrot eivät oi-
keuta maksunpalautukseen.
Palkinnot
Palkinnot noudettava näyttelypäivän aikana 
näyttelyn toimistosta. Näyttelytoimikunta ei 
postita palkintoja jälkikäteen.
Hinnat & info
Sisäänpääsy ja parkki ilmainen. 
Tapahtuma ei ole avoinna yleisölle.
Mobiililuettelo 2,99€ / päivä. 
Ei painettua luetteloa.

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluette-
lon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mo-
biilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ni-
mellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näytte-
lyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99€. 
Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna 
kello 6.00. 
Näyttelyalueella on mahdollista käyttää Mes-
silä Maailman ruokapalveluita.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink (ark.klo 11–17), puh. (09) 887 30 
320 tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivä-
nä:  Tiina Morri p. 050 364 7560 (klo 16 jäl-
keen)
Koronan leviämisen ehkäisy
Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena ja 
suosittelemme, että jokaisella alueelle 
tulijalla on ladattuna KORONAVILKKU 
-sovellus.
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n ja SKL:n 
ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyi-
den järjestämisen osalta. 
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, 
jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkku-
kipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky. Portilla selvästi oi-
reinen ihminen pysäytetään ja pääsy näytte-
lyalueelle estetään. 
Näyttelyalue
HUOM! Alueella suositellaan vahvasti kasvo-
suojan käyttöä. Kehässä kaikkien tulee käyt-
tää kasvosuojaa. 
Lähikontaktia tulee välttää. Pidetään 1-2 
m:n turvavälit henkilöiden välissä. Jokainen 
paikalle tuleva on vastuussa ylläpitämään 
turvavälejä. Hyvä käsihygienia estää koro-
natartuntoja. Näyttelypaikalla on erillisiä 
käsidesipisteitä. Käsienpesupaikka löytyy 
WC:stä, joka löytyy Bistrosta 
Tapahtuma ei ole avoinna yleisölle.
Lappalaiskoirat Ry: myyntipisteellä käy 
VAIN korttimaksu. 
Näyttelykehä
Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat 
eivät kättele. Tuomaritelttaan eivät saa tulla 
muut kuin tuomari ja toimitsijat.
Isot luokat voidaan jakaa osiin, mikäli kaikki 
koirat eivät mahdu kehään turvaetäisyyksin 
yhtä aikaa. Tuomari voi halutessaan pyytää 
koiran esittäjää näyttämään koiran puren-
nan.  
Suositukset 
Suosituksena on, että näyttelyyn saapuu 1 
hlö/koira.
Pyydämme, että turvallisuussyistä näytte-
lystä poistutaan, kun oma koiran osuus on 
kehässä ohi. Kehotus ei koske kasvattaja – ja 
jälkeläisluokkiin kuuluvien koirien esittäjiä 
eikä loppukilpailuihin osallistuvien koirien 
esittäjiä.
Suuren koiramäärän ja alueen koon vuok-
si toivomme, että näyttelyteltat jätettäisiin 
kotiin. Sään niin vaatiessa telttoja saa aino-
astaan pystyttää näyttelyalueena toimivan 
hiekkakentän ulkoreunoille ja jokaisen teltan 
väli pitää olla vähintään 2 m.
Suositellaan, että riskiryhmään kuuluva hen-
kilö ei osallistu näyttelyyn. 
Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton hallituksen hyväksymiä rokotus-
määräyksiä. Rokotustodistukset tarkistetaan 
pistokokein. Jos koiran osallistuminen hylä-
tään puutteellisten rokotusten takia, ilmoit-
tautumismaksua ei makseta takaisin.
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Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tart-
tuvaa maksatulehdusta vastaan koiran pitää 
olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehos-
terokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehoste-
rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(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.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli-
ja tarttuva maksatulehdusrokotuksen sekä 
raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-
kissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk en-
nen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.
Koirien tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. 
tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovi-
rusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikana-
van tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä ta-
pahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään 
kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee 
myös saman talouden oireettomia koiria. 
Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti 
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kil-
pailuissa. Tunnistusmerkintä tarkastetaan 
ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta 
ennen arvostelua/suoritusta. Jos tarkastuk-
sessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmer-
kitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira 
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi 
tai toimimaton mikrosiru estää koiran osal-
listumisen tapahtumaan.
Typistetyt koirat eivät saa osallistua näytte-
lyyn. 
Antidoping-valvonta
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton valtuuston hyväksymiä antidoping-
sääntöjä. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. 
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Arvioitu aikataulu

Loppukilpailut lauantai 3.10.2020
Kaikki loppukilpailut  .....................................Marja Talvitie

Lauantai 3.10.2020 - kevätnäyttely
KEHÄ 1
Riitta Lahtovaara ................................................................85 
#suomenlapinkoira urokset (ei pennut) 
  + ROP, ROP kasvattajaryhmä, ROP jälkeläisryhmä  .......85 9:00
 # junioriluokka .................................................................... 17 
 # nuorten luokka ................................................................... 9 
 # avoin luokka ...................................................................... 26 

lounastauko
 # valioluokka ........................................................................ 17 
 # veteraaniluokka ................................................................ 16 

KEHÄ 2
Tuula Pratt ..........................................................................93 
suomenlapinkoira nartut (ei pen, ei jun) + ROP vet .........93 9:00
 nuorten luokka .................................................................... 10 
 avoin luokka ......................................................................... 40

lounastauko
 valioluokka ........................................................................... 23 
 veteraaniluokka ................................................................... 20 

KEHÄ 3
Sakari Poti ..........................................................................61 
lapinporokoira urokset (ei pennut) + ROP .......................51 10:00
 junioriluokka ......................................................................... 6 
 nuorten luokka ...................................................................... 8 
 avoin luokka ......................................................................... 17 
 valioluokka ........................................................................... 11 

lounastauko
 veteraaniluokka ..................................................................... 9 
ruotsinlapinkoira ...............................................................10 13:00
KEHÄ 4
Elina Haapaniemi ...............................................................87 
lapinporokoira pennut ja nartut 
  + ROP pentu, ROP vet, ROP kasv ja ROP jälk ................87 09:00
- pennut ................................................................................9 
 urokset pentuluokka 7-9kk .................................................. 1 
 nartut pentuluokka 5-7kk .................................................... 2 
 nartut pentuluokka 7-9kk .................................................... 6 
- nartut  ...............................................................................78 
 junioriluokka ....................................................................... 13 
 nuorten luokka .................................................................... 13 

lounastauko
 avoin luokka ......................................................................... 25 
 valioluokka ........................................................................... 11 
 veteraaniluokka ................................................................... 16 

KEHÄ 5
Katja Korhonen ..................................................................48 
* suomenlapinkoira pennut ja jun nartut + ROP pentu ...48 09:00
- pennut ..............................................................................18 
 * urokset pentuluokka 5-7kk ............................................... 1 
 * urokset pentuluokka 7-9kk ............................................... 5 
 * nartut pentuluokka 5-7kk ................................................. 5 
 * nartut pentuluokka 7-9kk ................................................. 7 
- nartut  ...............................................................................30 
 * junioriluokka..................................................................... 30 
Milla Lähteenmäki .............................................................16 
Junior handler ........................................................................ 13:00
 - nuoremmat .......................................................................... 6 
 - vanhemmat ........................................................................ 10
Marja Talvitie
 kotikoiraluokka
 

Käytössä ovat sähköiset arvostelut. Arvostelut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luetta-
vissa myös Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä ja Showlinkin tulospalvelusta.

Loppukilpailut sunnuntai 4.10.2020
BIS-kotikoira ................................................Mari Pajaskoski
BIS-jälkeläisryhmä .....................................Esa Ruotsalainen
BIS-kasvattajaryhmä ....................................Mari Pajaskoski
BIS-veteraani ................................................. Juha Putkonen
BIS-pentu  ...................................................Esa Ruotsalainen
Best In Show .................................................. Juha Putkonen

Sunnuntai 4.10.2020 - syysnäyttely
KEHÄ 1
Esa Ruotsalainen ................................................................63 
* suomenlapinkoira pennut ja urokset 
   + ROP, ROP pentu, ROP kasvattajaryhmä .....................63 9:00
- pennut ..............................................................................17 
 * urokset pentuluokka 7-9kk ............................................... 5 
 * nartut pentuluokka 5-7kk ................................................. 6 
 * nartut pentuluokka 7-9kk ................................................. 6 
- urokset ..............................................................................46
 junioriluokka ....................................................................... 11 

lounastauko
 nuorten luokka ...................................................................... 5 
 avoin luokka ......................................................................... 11 
 valioluokka ............................................................................. 8 
 veteraaniluokka ................................................................... 11 

KEHÄ 2
Marja Talvitie .....................................................................75 
* suomenlapinkoira nartut (ei pennut) 
  + ROP veteraani, ROP jälkeläisryhmä .............................75 09:00
 * junioriluokka..................................................................... 23 
 * nuorten luokka ................................................................... 7 
 * avoin luokka ...................................................................... 18

lounastauko
 * valioluokka ........................................................................ 15 
 * veteraaniluokka ................................................................ 12 

KEHÄ 3
Juha Putkonen ....................................................................38 
lapinporokoira nartut 
  + ROP pentu, ROP veteraani, ROP jälk ...........................38 11:00
- pennut ................................................................................6 
 nartut pentuluokka 5-7kk .................................................... 2 
 nartut pentuluokka 7-9kk .................................................... 4 
- nartut  ...............................................................................32 
 junioriluokka ......................................................................... 7 
 nuorten luokka ...................................................................... 6

lounastauko
 avoin luokka ........................................................................... 4 
 valioluokka ............................................................................. 8 
 veteraaniluokka ..................................................................... 7 

KEHÄ 4
Mari Pajaskoski ..................................................................37 
lapinporokoira urokset +  ROP, ROP kasv ........................27 11:00
- pennut ................................................................................2 
 urokset pentuluokka 7-9kk .................................................. 2 
- urokset ..............................................................................25 
 junioriluokka ......................................................................... 5 
 nuorten luokka ...................................................................... 3 
 avoin luokka ........................................................................... 7

lounastauko
 valioluokka ............................................................................. 5 
 veteraaniluokka ..................................................................... 5 
ruotsinlapinkoira ...............................................................10 12:30
KEHÄ 5
Mona Brohm  ...................................... Lapsi & koira kilpailu 
Tuomari avoin ............................................. kotikoiraluokka


