
Tervetuloa Loviisan ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaika-
taulu rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoit-
tamanne koiran näyttelynumero, joka oikeuttaa 
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Roko-
tustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia 
ennen annettua arvosteluajan alkamista, kuiten-
kin viimeistään klo 12:00. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.
Pidäthän näyttelyalueen siistinä ja siivoat koirien 
jätökset. 
 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekiste-
ritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. 
Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyt-
telyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi ro-
tunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotun-
sa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Strömfors Dog Sports.
Osoite: Ahlströmintie 1, 07970 Ruotsinpyhtää

HUOM! Kehät 1-4 ovat sisätiloissa agilityhallis-
sa. Halli on uusi ja hallin omistaja Strömfors Dog 
Sports haluaa pitää uuden keinonurmikatetun 
hallin lattian uuden veroisena ja käyttökelpoise-
na pitkään. Hallissa on käytössä pissasakko sys-
teemi, jolloin vahingon sattuessa Strömfors Dog 
Sports veloittaa 25 euron pissasakkomaksun, 
jolla katetaan keinonurmen myöhemmästä puh-
distuksesta aiheutuvia kustannuksia. Ulkoilutat-
han koirasi huolella näyttelyn aikana. Keinonur-
mella ovat ulkokengät kiellettyjä, joten otathan 
sisäkengät tai esim. crocsit mukaan. Näyttelypai-
kalla on myös saatavana kertakäyttöisiä kenkien 
suojia.

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

Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttely-
päivänä: Satu Peräkylä p. 0400 708500

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn pal-
kintopisteestä näyttelyn ajan esittämällä arvos-
telulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Hinnasto ja lisätietoja
Pääsymaksu 5 €, alle 12v ilmaiseksi
Parkki 5 €
VIP-parkki 10 €
Painettu luettelo 5 €
Maksut vain käteisellä.
Mobiililuettelo 2,99 €.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon 
ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovel-
lus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google 
Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mo-
biili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovellus-
kaupassa on 2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa 
tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta luet-
telon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna 
kello 6:00.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tar-
kastamme näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran 
rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttu-
vien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei 
suoriteta takaisin.

Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja 
tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty koiran 
yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle anne-
tun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen 
rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta 
koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 
olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli-ja tarttuva 
maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla ro-
kotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tart-
tuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi 
kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 

Järjestäjät: Ruukin Erämiehet ry, Uudenmaan hirvikoirakerho ry



viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu te-
hosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuo-
den iässä tai vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu roko-
tus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee ro-
kotus 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, parvovirusri-
puliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kenne-
lyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumas-
sa 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 kilpailui-
hin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät 
lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla 
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun 
pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koi-
ra, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän 
sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru es-
tää koiran osallistumisen tapahtumaan.
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Arvioitu arvosteluaikataulu

Kehät 5 ja 6 arvostellaan ulkona. 

KEHÄ 1
Eeva Rautala .............................................  61
Harjoitusarvostelija: Sainio Kirsi (bretoni, 
pienimünsterinseisoja, englanninsetteri,  
gordoninsetteri, punainen irlanninsetteri) 
bretoni ................................................................... 2 10:00
pienimünsterinseisoja ..................................... 1 
englanninsetteri ................................................ 8 
gordoninsetteri .................................................. 4 
punainen irlanninsetteri ...............................13 
spinone ................................................................. 1 11:45
karkeakarvainen saksanseisoja .................... 3 
lyhytkarvainen saksanseisoja ........................ 4 
kultainennoutaja .............................................25 12:15

KEHÄ 2
Kirsi Nieminen..........................................  59
Harjoitusarvostelija: Resko Eeva (kiharakarvainen
noutaja, novascotiannoutaja, walesinspringerspanieli) 
kiharakarvainen noutaja ................................. 2 10:00
lagotto romagnolo............................................ 8 
novascotiannoutaja ........................................25 
walesinspringerspanieli .................................. 9 12:00
englanninspringerspanieli ...........................15 

KEHÄ 3
Tuula Savolainen .....................................  75
cockerspanieli ...................................................25 09:30
amerikancockerspanieli .................................. 2 11:00
fieldspanieli ......................................................... 1 
kooikerhondje .................................................... 7 
amerikanvesispanieli........................................ 1 
barbet .................................................................... 1 
espanjanvesikoira ............................................14 11:45
irlanninvesispanieli ........................................... 2 
portugalinvesikoira ........................................... 2 
viiriäiskoira ........................................................... 1 
sileäkarvainen noutaja ..................................19 13:00

KEHÄ 4
Paavo Mattila ...........................................  77
Harjoitusarvostelija: Niemelä Riitta (beagle, 
dreeveri)
amerikankettukoira .......................................... 1 09:30
beagle .................................................................... 6 
dreeveri ................................................................. 3 

karkeakarvainen bosnianajokoira/ barak . 1 
karkeakarvainen istrianajokoira ................... 1 
basset hound ...................................................... 2 
petit basset griffon vendéen ......................... 4 
grand basset griffon vendéen ....................12 10:30
sveitsinajokoira, berninajokoira ................... 1 
suomenajokoira ................................................. 6 
posavinanajokoira ............................................. 1 
labradorinnoutaja ...........................................39 11:45
- urokset ................................................................ 7 
- nartut  ...............................................................32 

KEHÄ 5, ulkona
Esa Ruotsalainen .....................................  62
Harjoitusarvostelija: Niemelä Riitta  
(karjalankarhukoira, suomenpystykorva)
karjalankarhukoira ............................................ 5 10:00
pohjanpystykorva ............................................. 3 
suomenpystykorva ........................................... 1 
harmaa norjanhirvikoira ...............................19 
jämtlanninpystykorva ....................................34 11:30
- urokset ..............................................................17 
- nartut  ...............................................................17 12:30

KEHÄ 6, ulkona
Perttu Ståhlberg ......................................  47
länsigöötanmaanpystykorva ........................ 7 10:00
buhund ................................................................. 1 
islanninlammaskoira ........................................ 4 
lapinporokoira .................................................... 8 
suomenlapinkoira ...........................................27 11:15

Ryhmäkilpailut

Ryhmäkilpailut alkavat noin kello 15:00, kokoon- 
tuminen noin 30 minuuttia aiemmin. Ryhmä- 
kilpailujärjestys voi muuttua, seuraa kuulutuksia.

FCI 5 Perttu Ståhlberg
FCI 6 Paavo Mattila
FCI 7/8 Eeva Rautala

Paras veteraani Tuula Savolainen
Paras kasvattajaryhmä Tuula Savolainen
Best in Show Tuula Savolainen

Mukavaa näyttelypäivää!
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