
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu luokka-
kohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran nume-
rolappu. Rokotustodistusten tarkistus suoritetaan Kennelliiton 
suositusten mukaisesti pistokokein. Koirien tulee saapua näyt-
telypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan 
alkamista. Huolehdithan siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa 
näyttelypaikalla. Arvostelua ei kuitenkaan aloiteta ennen aika-
tauluun merkittyä kellonaikaa. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittä-
mistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista 
myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa par-
haan (ROP), ROP-veteraanin, ROP-pennun valintaan sekä ro-
tunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin & jälkeläisluokkiin kuulu-
vat koirat.
Näyttelyssä palkitaan erikseen käyttöluokan paras uros ja 
narttu.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Punttisilimä Siilinjärvellä.
Näyttelypaikan osoite on Marjomäentie 312, 71840 Kuuslahti.
Ajo-ohje kääntöpuolella.

Hinnasto & Luettelo
Ei erillistä pääsy-, parkki tai sisäänpääsymaksua.
Sähköinen luettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tu-
lospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-
mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 
2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näy-
telyä, mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna 
kello 6.00.

Sähköiset arvostelut
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten kehästä ei 
jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään koi-
ran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. 
Ne ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelusta sekä 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.

Muuta huomioitavaa
Otathan muut huomioon pitämällä koko ajan vähintään 1–2 
metrin turvavälin muihin.
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita ylei-
sötapahtumien ja koiranäyttelyjen järjestämisestä.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

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

Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
Anne Korhonen 050 3799631

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että ro-
kotusmääräyksiä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta  tulee  
ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle an-
netun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuk-
sen  viimeinen  voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 

Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatuleh-
dusrokotus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, 
parvovirusripulia  ja  tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vä-
hintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen  viikon  varo-
aika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  tehosterokotus  on  voi-
massa  yhden  vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotau-
tirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).  Alle  vuoden  iässä  an-
nettu  rokotus  on  voimassa  yhden  vuoden.  Vuoden  iässä  tai  
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 

Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan 
maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen va-
roaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-
kissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika). 

Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua 
seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä 
rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 
mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapah-
tumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oiree-
ton. 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 kilpailuihin.

ALASKANMALAMUUTTI-
YHDISTYS R.Y.

Järjestäjä: Alaskanmalamuuttiyhdistys ry



Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1  
Perttu Ståhlberg .................................................  43
alaskanmalamuutti ...................................................... 43 10.00
- urokset ........................................................................... 19 
avoin luokka ......................................................................7 
käyttöluokka .....................................................................6 
valioluokka.........................................................................6 
- nartut  ............................................................................ 24 11:45
avoin luokka ......................................................................8 
käyttöluokka .....................................................................8 
valioluokka.........................................................................8 

KEHÄ 2
Katja Partanen ....................................................  43
alaskanmalamuutti (ROP-pentu, ROP-vet) .......... 43 10.00
- pennut ..............................................................................9 
pennut 5-7kk urokset .....................................................5 
pennut 5-7kk nartut .......................................................4 

- urokset ........................................................................... 12 
junioriluokka .....................................................................9 
nuorten luokka .................................................................2 
veteraaniluokka ...............................................................1 
- nartut  ............................................................................ 22 11:45
junioriluokka .....................................................................9 
nuorten luokka .................................................................8 
veteraani luokka ..............................................................5 

LOPPUKILPAILUT

ROP pentu .....................................................................Katja Partanen
ROP veteraani ..............................................................Katja Partanen
ROP kasvattajaryhmä ............................................ Perttu Ståhlberg
Näyttelyn paras ....................................................... Perttu Ståhlberg

ALASKANMALAMUUTTI-
YHDISTYS R.Y.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta 
tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestä-
jä tarkastaa tunnistusmerkinnän 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 toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Hyvää  ja turvallista erikoisnäyttelypäivää!

HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! 
Autossa lämpötila voi kohota nopeasti tappaviin lukemiin. 


