
Tervetuloa ryhmänäyttelyyn Luumäelle!
Tämän kirjeen mukana saat koirasi kilpailunumeron. Ota mukaan 
näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset, kilpailu-
numero ja hakaneula numerolapun kiinnittämistä varten. Muista 
myös koiran näyttelyhihna ja -panta, makuualusta ja vesikuppi. 
Kyseessä on ulkonäyttely.

Näyttelypaikka avautuu klo 8:00. Rokotustodistukset tarkistetaan 
pistokokein. Suosittelemme, että koirien kanssa saavutaan näytte-
lyalueelle vasta noin puoli tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa. 
Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä kellonaikaa. 

Näyttelymme on drive-in ja turvallisuussyistä pyydämme, että 
näyttelystä poistutaan mahdollisimman pian oman koiran arvoste-
lun jälkeen. Edellä mainittu ei koske loppukilpailuihin osallistuvia 
eli rotunsa parhaita (ROP), ROP-veteraani- ja rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin kuuluvia koiria. 

Näyttelyssä järjestetään myös junior handler -kilpailu sekä Ky-
menläänin kennelpiirin junior handler -piirinmestaruuskilpailu. 

Muistathan pitää koko ajan noin 1–2 metrin turvavälin muihin 
sekä huolehtia käsihygieniasta!

Näyttelyyn ei saa tulla, mikäli sinulla on koronavirukseen liittyvän 
hengitystieinfektion oireita, kuten mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 

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

HUOM! Näyttelytelttoja ei saa pystyttää näyttelyalueelle.

Näyttelypaikka 
Näyttelymme järjestetään Taavetin Urheilukentällä.
Osoite on Linnalantie 24. 

Ei parkkimaksua.
Sisäänpääsymaksu: aikuiset 2 €
Luettelo: 5 €
Näyttelypaikalla on kahvio sekä sisä-WC:t naisille ja miehille, 
myös inva-WC:t.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (ark.klo 11–17), puh. (09) 887 30 320  
tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut: 
puh. 0400 673 601
Tiedustelut näyttelypäivänä: 
Sirpa Ylätalo, puh. 040 733 1665

Muita ohjeita
Muistathan kerätä roskasi ja koirasi jätökset näyttelyalueelta ja 
parkkipaikoilta. Kakkapusseja on jaossa sisäänkäynnin luona.

Näyttelytoimikunta toivoo koirien omistajien pitävän huolta siitä, 
että koirat käyttäytyvät moitteettomasti sekä toisia koiria että mui-
ta näytteilleasettajia kohtaan.

KOIRIEN JÄTTÄMINEN AUTOIHIN ON EHDOTTOMASTI 
KIELLETTY – muista, että jopa varjossa olevassa autossa lämpö-
tila saattaa nousta muutamassa minuutissa hengenvaaralliselle ta-

solle!  Jos päivä on kuuma, koiran viilennykseksi kannattaa varata 
mukaan esim. iso paksu froteepyyhe, jonka voi kastella märäksi 
näyttelypaikalla ja kietoa koiran ympärille. 

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, 
joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruut-
taa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 5.8. 
mennessä (postileima) koiran tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti 
ja yhteystietosi osoitteeseen: Arja Pesari, Kivijärventie 29 A, 54530 
Luumäki.
Palautuksesta on oikeus vähentää pankkikulut.

Palkinnot
Kaikki palkinnot jaetaan palkintojenjakopisteessä. Näyttelytoimi-
kunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Rokotukset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Rokotustodistukset tarkistetaan 
pistokokein. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten ro-
kotusten takia, ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.

Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tarttuvaa maksatulehdusta 
vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut te-
hosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus 
on voimassa yhden vuoden. 

Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli-ja tarttuva maksatu-
lehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koi-
ran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uu-
sia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).

Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jäl-
keen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirus-
ripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 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 
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyis-
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sä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnis-
tusmerkinnän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät 
lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.Jos tarkastuksessa 
löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea 
kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toi-
mimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

KEHÄ 1
Harjoitusarvostelija Maarit Hassinen: kaikki rodut
Pirjo Hjelm ..........................................................82
australianterrieri ........................................... 17 09.00
borderterrieri ................................................ 11 
englanninkääpiöterrieri ..................................7 
glen of imaalinterrieri .....................................9 11.00
jackrussellinterrieri ...................................... 23 
karkeakarvainen kettuterrieri ........................4 13.00
sileäkarvainen kettuterrieri ............................4 
kerrynterrieri ...................................................2 
irlanninterrieri .................................................5 
KEHÄ 2
Leila Kärkäs .........................................................49
amerikankääpiökettuterrieri ..........................2 10.00
tenterfieldinterrieri ..........................................2 
amerikankarvatonterrieri ...............................1 
amerikanstaffordshirenterrieri ......................7 
cairnterrieri ................................................... 13 
ceskyterrieri ......................................................1 11.30
norfolkinterrieri ...............................................2 
norwichinterrieri .............................................3 
skotlanninterrieri .............................................4 
valkoinen länsiylämaanterrieri ......................5 12.00
* islanninlammaskoira ....................................3 
* valkoinen ruotsinhirvikoira ........................2 
* ruotsinlapinkoira ..........................................3 
* venäläis-eurooppalainen laika ....................1 
Ella Siintovaara......................................................5
Junior handler .................................................... 13.00
- Piirimestaruus ...............................................3 
Junior handler .................................................... 13.00
- nuoremmat ....................................................1 
- vanhemmat ....................................................4 
KEHÄ 3
Paavo Mattila .......................................................81 
karjalankarhukoira ..........................................9 10.00
harmaa norjanhirvikoira ............................. 24 
länsigöötanmaanpystykorva ....................... 19 12.00
airedalenterrieri ...............................................3 
* bedlingtoninterrieri ......................................1 
* brasilianterrieri .............................................2 

* dandiedinmontinterrieri ..............................2 
* manchesterinterrieri .....................................5 
* parsonrussellinterrieri ..................................3 14.00
* silkkiterrieri ...................................................1 
* skyenterrieri...................................................3 
* staffordshirenbullterrieri .............................4 
saksanmetsästysterrieri ...................................1 
* vehnäterrieri ..................................................4 
KEHÄ 4
Tarja Löfman .......................................................80 
lapinporokoira .............................................. 11 09.00
suomenlapinkoira ......................................... 48 
- pennut ............................................................1 
- urokset ......................................................... 26 
- nartut  .......................................................... 21 11.15
jämtlanninpystykorva .................................. 21 12.30
KEHÄ 5
Sakari Poti ...........................................................89 
itäsiperianlaika .................................................4 09.00
länsisiperianlaika .............................................1 
suomenpystykorva ..........................................9 
pohjanpystykorva ......................................... 10 
suomenajokoira ............................................ 31 10.30
- urokset ......................................................... 16 
- nartut  .......................................................... 15 
karkeakarvainen bosnianajokoira/ barak .....1 
sveitsinajokoira, berninajokoira ....................1 
pesukarhukoira ................................................1 
plottinajokoira..................................................1 
beagle ............................................................. 13 12.30
grand basset griffon vendéen .........................4 
posavinanajokoira ...........................................2 
dreeveri .......................................................... 11 

Ryhmätuomarit
FCI 3 ............................................................ Pirjo Hjelm
FCI 5 .........................................................Paavo Mattila
FCI 6 ..............................................................Sakari Poti
Paras kasvattajaryhmä ...........................Paavo Mattila
Paras veteraani ........................................Paavo Mattila
Best in Show ............................................Paavo Mattila

Näyttelytoimikunta toivottaa  
kaikille mukavaa näyttelypäivää!


