
Tervetuloa Sastamalaan!

Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluai-
kataulu sekä koiran näyttelynumero. Ota 
mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, 
rokotustodistus ja numerolappu ja pidike 
sekä koiralle näyttelytalutin, makuualusta 
ja vesikuppi.

Kirjeen lopussa löytyy yhteystietolomake, 
joka kaikkien alueelle tulevien on suotavaa 
täyttää. Tulosta ja täytä lomake valmiiksi 
mukaasi. Lomakkeet kerätään portilla 
sisääntulon yhteydessä. Alueella tulee 
muistaa kaikkialla noudattaa 1–2 metrin 
turvavälejä.

Koiran mukana saa tulla vain yksi ihmi-
nen näyttelyalueelle. 
Turistikoiria ei saa tuoda paikalle! 

Näyttelypäivä
Näyttelyalue avataan klo 08:00 ja koirien 
rokotukset tarkastetaan pistokokein.
Näyttelypaikalle saa tulla noin tuntia 
ennen rodun arvostelua ja paikalta on 
poistuttava, kun koira on arvosteltu.
Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun 
merkittyä alkamisaikaa.

Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n 
ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koi-
ranäyttelyiden järjestämisten osalta.
Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfek-
tion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, 
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihas- 
kivut, vatsaoireet ja päänsärky. 
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-
rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-
taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-
covid-19). 
Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoon-
tumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on 
muita henkilöitä samanaikaisesti pai-
kalla, ei saa tulla, jos on mitään sairas-
tumiseen viittaavia oireita.

Rokotusmääräykset
Näyttelyyn saapuvat koirat on oltava Ken-
nelliiton sääntöjen mukaisesti rokotettuja 
sekä tunnistamismerkittyjä. Ilmoittautu-
mismaksua ei palauteta puutteellisten ro-
kotusten takia. 

Rokotukset tarkistetaan näyttelyalueella 
pistokokein. Erillistä rokotustentarkastus-
pistettä ei ole. Myös sirumerkintä tarkiste-
taan pistokokein. Varaudu esittämään koi-
rasi rokotustodistus pyydettäessä. Näytä 
tarkastajalle rokotuskirjan sivut itse, näin 
vältymme turhilta kontakteilta.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran 
yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiral-
le annetun rokotteen valmisteyhteenve-
don mukainen rokotuksen viimeinen voi-
massaolopäivä. Jos koiran osallistuminen 
hylätään puutteellisten rokotusten takia, 
ilmoittautumismaksua ei makseta takaisin.



Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja 
tarttuva maksatulehdusta vastaan koi-
ran pitää olla rokotettu vähintään kaksi 
kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden 
iässä annettu tehosterokotus on voimassa 
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut tehosteet ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukai-
sesti.

Raivotautirokotus (rabies): Koiran en-
simmäisestä raivotautirokotuksesta tulee 
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle 
vuoden iässä annettu rokotus on voimassa 
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhem-
pana annetut rokotukset ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mu-
kaisesti.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripu-
li- ja tarttuva maksatulehdusrokotuksen 
sekä raivotautirokotuksen varoaika: 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.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä 
määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuo-
likanavan tulehdukseen, koira ei saa olla 
läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ol-
lut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oi-
reettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat 
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa 

ja kilpailuissa. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on 
koiran omistajalla oltava mukanaan luku-
laite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. 
Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea 
kyseinen koira pois tästä tapahtumasta.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidopingsäännöt ja dopingvalvon-
ta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja ko-
keita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi

Mitattavat rodut
Kaikkien tarkastettavien rotujen tarkastus 
ja mittaus suoritetaan ennen arvostelua 
ja koira kilpailee tässä näyttelyssä siinä ro-
dussa mihin se siirretään.

Peruutukset
Tuomarinmuutoksia on jouduttu teke-
mään runsaasti. Muutokset näkyvät ai-
kataulussa tähdellä (*) merkittyinä. Mi-
käli koiranomistaja haluaa tästä johtuen 
peruuttaa koiransa osallistumisen näyt-
telyyn, on siitä ilmoitettava kirjallisesti 
viimeistään 24.9.2020 päivätyllä kirjeellä 
(postileima) osoitteella: Anne Kivelä, Haka-
lantie 20 as 7, 29600 Noormarkku.
Liitä mukaan koiran numerolappu sekä 
tilinumero johon rahat palautetaan. Näyt-
telytoimikunnalla on oikeus vähentää pa-
lautuksista käsittelykulut.

Näyttelypaikka, ohjeet ja hinnasto
Näyttelypaikkana on Pehulan koulu, osoite 
Päätie 15, Sastamala.

Näyttelypaikalle saa pystyttää telttoja vain 
niille varatuille paikoille.
Pelastustiet tulee pitää vapaina mahdollis-
ten hätätapausten varalta. 
Korjaathan koirasi jätökset pois omasi ja 
muiden viihtyvyyden kannalta.



Koiran mukana saa tulla vain yksi ih-
minen näyttelyalueelle. Mikäli jollain 
on pakottava tarve avustajalle, tulee lupa 
anoa näyttelytoimikunnalta 25.9. mennes-
sä sähköpostitse osoitteesta anne.kivela@
erto.fi 

- Pysäköintimaksu 3 € 

Luettelo
Mobiililuettelo 2,99 €
Ei painettua luetteloa.

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja tulospalvelun tuottava mobiiliso-
vellus. Sovellus on ladattavissa App Store- 
ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä 
”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttely-
luettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99 
€. Luettelon voi sovelluksessa maksaa jo 
ennen näyttelyä, mutta luettelon sisältö 
julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 
6:00.

VAROITUS ! 
Älä jätä koiraasi aurinkoisella ilmalla kuu-
maan autoon. Alueella olevia autoja tark-
kaillaan ja mikäli kehoituksesta huolimatta 
koiria ei kuumista autoista poisteta, asiasta 
tiedotetaan Kennelliittoon, jolloin asia siir-
tyy kurinpitolautakunnan käsittelyyn. Seu-
rauksena saattaa olla näyttelykielto.

Info
Tiedustelunumero näyttelypäivinä 
0400 539994 Anne Kivelä

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut
Showlink Oy ark. klo 11-17 p. (09) 8873 
0320 tai info@showlink.fi

Mukavaa ja menestyksekästä 
näyttelypäivää toivottaa 

Sastamalan näyttelytoimikunta!   

Näyttelyn järjestää:

Keikyän ms Eräveikot



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU

LAUANTAI 26.9.2020 - FCI 2/3

Tuomarinmuutokset on merkitty 
aikatauluihin *-merkillä. 

Arvostelu kehissä aloitetaan porraste-
tusti, tarkista rodun arvostelun alka-
misaika aikatauluista. 
Näyttelypaikalle saa tulla noin tuntia en-
nen rodun arvostelua ja paikalta on pois-
tuttava kun koira on arvosteltu.  
Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun 
merkittyä alkamisaikaa. 

Näyttelyn koiramäärä ...................... 965

KEHÄ 1
Harto Stockmari................................ 97
Harjoitusarvostelija: Kärkäs Leila,  
newfoundlandinkoira
* kääpiöpinseri ....................................... 36 09.00
- pennut .......................................................1 
- urokset .................................................... 12 
- nartut  ..................................................... 23 09.50
* apinapinseri .............................................8 11.15
* kääpiösnautseri, pippuri & suola .. 13 11.45
TAUKO.....................................................  
* kääpiösnautseri, musta-hopea ...... 13 13.00
* kääpiösnautseri, musta .................... 11 13.50
* newfoundlandinkoira ....................... 16 14.30

KEHÄ 2
Irina Poletaeva .................................. 83
Harjoitusarvostelija: Kärkäs Leila, kettuterrierit
* bullmastiffi ............................................ 15 10.00
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen .....7 11.00
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen .....1 11.20
* keskiaasiankoira .....................................1 
* landseer ....................................................6 11.30
* bordeauxindoggi...................................3 11.50
TAUKO.....................................................  

* karkeakarvainen kettuterrieri ...........5 12.30
* sileäkarvainen kettuterrieri ................6 12.50
* englanninkääpiöterrieri ................... 17 13.15
* saksanmetsästysterrieri .......................5 14.15
* vehnäterrieri ............................................7 14.40
* kerrynterrieri ...........................................1 15.00
* skotlanninterrieri ...................................6 
* silkkiterrieri ..............................................3 15.30

KEHÄ 3
Kirsti Louhi ........................................ 54
* berninpaimenkoira ............................ 11 11.30
* isosveitsinpaimenkoira .......................1 12.10
* appenzellinpaimenkoira .....................1 
* cane corso ................................................6 12.20
* hovawart ............................................... 10 12.40
TAUKO.....................................................  
* tanskandoggi, sininen .........................2 13.50
* tanskandoggi, musta ja harlekiini ...5 
* tanskandoggi, keltainen ja 
   tiikerijuovainen ......................................6 14.15
* bokseri .......................................................8 14.40
* sealyhaminterrieri .................................1 15.10
* lakelandinterrieri ...................................2 
* tenterfieldinterrieri ...............................1 

KEHÄ 4
Juha Putkonen .................................. 86
* dandiedinmontinterrieri .....................1 10.00
norwichinterrieri .................................... 15 
norfolkinterrieri .........................................3 11.00
parsonrussellinterrieri .......................... 17 11.10
TAUKO.....................................................  
manchesterinterrieri ...............................7 12.45
glen of imaalinterrieri .............................5 13.10
yorkshirenterrieri ......................................7 13.30
borderterrieri .......................................... 26 14.00
skyenterrieri................................................5 15.30

KEHÄ 5
Leni Finne .......................................... 80
* cairnterrieri ........................................... 32 10.00
- pennut .......................................................3 
- urokset .................................................... 15 
- nartut  ..................................................... 14 11.00



TAUKO.....................................................  
* amerikanstaffordshirenterrieri ...... 16 12.30
* staffordshirenbullterrieri ................. 32 13.30
- pennut .......................................................2 
- urokset .................................................... 16 
- nartut  ..................................................... 14 14.30

KEHÄ 6
Maarit Hassinen ................................ 86
* estrelanvuoristokoira, pk ....................3 10.00
* englanninbulldoggi........................... 13 10.10
* pinseri ........................................................3 11.00
* snautseri, musta .....................................3 
* snautseri, pippuri & suola ................ 10 11.20
* suursnautseri, musta ............................4 12.00
* dogo argentino ......................................2 12.15
TAUKO.....................................................  
* kanariandoggi ........................................8 12.50
* pyreneittenkoira ................................. 14 13.25
* pyreneittenmastiffi ...............................6 14.20
* tiibetinmastiffi ..................................... 10 14.45
* venäjänmustaterrieri ............................5 15.20
* mastiffi .......................................................1 
* tornjak .......................................................3 
* tosa .............................................................1 

KEHÄ 7
Kristiina Niemelä .............................. 59
Harjoitusarvostelija: Kärkäs Leila, rottweiler
rottweiler .................................................. 23 11.00
TAUKO.....................................................  
dobermanni ............................................. 20 13.00
leonberginkoira.........................................8 14.15
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ......8 14.50

KEHÄ 8
Pirjo Aaltonen ................................... 88
Harjoitusarvostelija: Kärkäs Leila, australianterrieri
jackrussellinterrieri................................ 39 10.00
- pennut .......................................................2 
- urokset .................................................... 18 
- nartut  ..................................................... 19 11.15
TAUKO.....................................................  
biewerterrieri .............................................3 13.00
australianterrieri .................................... 17 13.10
irlanninterrieri ............................................4 14.15
airedalenterrieri ........................................3 14.30
brasilianterrieri ..........................................7 14.40
bedlingtoninterrieri .................................3 15.10
kääpiöbullterrieri ......................................2 15.20
amerikankarvatonterrieri ......................4 15.30
valkoinen länsiylämaanterrieri ............6 

RYHMÄKILPAILUT
Ryhmäkilpailut pyritään aloittamaan heti 
rotukehien jälkeen, seuraa kuulutuksia.

FCI 2/3  Juha Putkonen
Paras veteraani  Juha Putkonen
Paras kasvattajaryhmä  Harto Stockmari



SUNNUNTAI 27.9.2020 - FCI 5/6

KEHÄ 1
Juha Putkonen .................................. 71
rhodesiankoira ..........................................5 10.00
saksanpystykorva, keeshond ............ 10 10.20
jakutianlaika ...............................................2 11.00
* shiba ...........................................................5 11.05
* kainkoira ...................................................2 11.20
saksanpystykorva, pomeranian ....... 12 11.30
TAUKO.....................................................  
saksanpystykorvien mittaus ...............  12.45
Kleinspitz, valkoinen ...............................3 12.50
Kleinspitz, muut värit ..............................2 13.00
Kleinspitz, musta ja ruskea ....................4 13.10
Mittelspitz, valkoinen ..............................3 13.25
Mittelspitz, muut värit ......................... 13 13.40
Mittelspitz, musta ja ruskea ..................7 14.30
* portugalinpodengo, kk, pieni ...........2 15.00
* perunkarvatonkoira, pieni .................1 

KEHÄ 2
Hannu Talvi ....................................... 89
* suomenajokoira .................................. 17 10.00
* pohjanpystykorva .................................4 11.00
* suomenpystykorva ...............................7 11.20
TAUKO.....................................................  
* lapinporokoira ..................................... 10 12.20
* itäsiperianlaika .......................................1 13.00
* länsisiperianlaika ...................................1 
* harmaa norjanhirvikoira .................. 13 13.10
* jämtlanninpystykorva ....................... 10 14.00
* karjalankarhukoira ............................. 11 14.40
* länsigöötanmaanpystykorva ......... 15 15.15

KEHÄ 3
Kirsi Honkanen ................................. 84
* beagle ..................................................... 13 10.00
* basset artésien normand ....................1 10.45
* dreeveri .....................................................5 10.50
* samojedinkoira.................................... 13 11.10
* buhund .....................................................1 12.00
TAUKO.....................................................  
* chow chow ..............................................4 12.35
* etnankoira ................................................2 12.50
* volpino italiano ......................................2 
* japaninpystykorva ............................. 13 13.00
* basenji .......................................................9 13.50
* amerikanakita ...................................... 15 14.30
* alaskanmalamuutti ...............................6 15.20

KEHÄ 4
Pirjo Aaltonen ................................... 88
* dalmatiankoira .................................... 29 10.00
bretagnenbassetti ....................................2 11.45
basset hound .............................................4 11.55
petit basset griffon vendéen ................3 12.10
grand basset griffon vendéen .............1 
TAUKO.....................................................  
islanninlammaskoira ...............................5 13.00
suomenlapinkoira ................................. 21 13.15
siperianhusky .......................................... 13 14.40
eurasier.........................................................3 15.30
akita ...............................................................7 

RYHMÄKILPAILUT
Ryhmäkilpailut pyritään aloittamaan heti 
rotukehien jälkeen, seuraa kuulutuksia.

FCI 5/6  Kirsi Honkanen
Paras veteraani  Kirsi Honkanen
Paras kasvattajaryhmä  Juha Putkonen
Best in Show  Pirjo Aaltonen





Sastamalan ryhmänäyttely 26.–27.9.2020

Nimi:                                                                                                                                                                 

Osoite:                                                                                                                                                             
      
Puhelin:                                                                                                                                                           

Sähköposti:                                                                                                                                                        

Näyttelyssä mukana: 

Alaikäisen huoltajana (kenen mukana, nimi):                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                           

¨  Koiran omistaja/esittäjä

¨  Toimihenkilö

Muu, mikä:                                                                                                                                                        

Kehä/kehät missä koira/koirat kilpailevat:                                                                                           

¨   Sallin tietojen säilyttämisen ja toimittamaan terveysviranomaisille mahdollisen 
tartuntaketjun selvittämistilanteessa.

¨   Sitoudun noudattamaan aikataulukirjeessä julkaistuja turvatoimenpiteitä ja  
-sääntöjä.

Paikka ja aika                                                                                                                                                         

Allekirjoitus ja nimen selvennys                                                                                                                                                        

Koska henkilötietojen kerääminen on viranomaisen suositus, yhteystietolomakkeita EI ole 
pakko toimittaa näyttelytoimikunnalle.

Lomakkeen tarkoituksena on saada jäljitettyä mahdolliset tartuntaketjut mahdollisimman 
nopeasti, mikäli sellaisia näyttelyyn osallistujien keskuudessa myöhemmin ilmenee. 

Mikäli haluat vapaaehtoisesti palauttaa lomakkeen, ne kerätään sisääntulon lähellä olevaan 
suljettuun laatikkoon, josta ne toimitetaan näyttelytoimikunnan sihteerille.

Lomakkeet säilytetään näyttelytoimikunnan sihteeri Anne Kivelän hallussa kuukauden ja tä-
män jälkeen ne hävitetään tietosuojajätteenä. Lomakkeita tullaan käyttämään vain ja ainoas-
taan mahdollisten tartuntaketjujen nopeampaan jäljittämiseen.


