
Tervetuloa ryhmänäyttelyyn 12.9.2021! 
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaika-
taulu sekä koirasi näyttelynumero. 
Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, 
rokotustodistukset ja näyttelynumero. Nume-
rolapun kiinnittämistä varten kannattaa vara-
ta klipsi, hakaneula tms. Muista myös näytte-
lyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Ulkoiluta 
koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein. 
Näyttelyalueelle voi saapua klo 7.30 alkaen.  
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut pait-
si rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä 
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuulu-
vat koirat, jotka osallistuvat loppukilpailuihin. 
Myös turistikoirille tulee olla rokotustodistus.

Näyttelypaikka 
Näyttelypaikkana on Vesileppis Areena, osoite 
Vokkolantie 1, 79100 Leppävirta.

Hinnasto 
Ei pääsy- eikä pysäköintimaksua.
Ei painettua luetteloa.
Mobiililuettelo 2,99 €

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluette-
lon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobii-
lisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- 
ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi 
nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon 
hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen 
voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltä-
vällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00. 

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (ark. klo 11–17), puh. 09 887 30 
320, e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut, tiedustelut näyttelypäivänä: 
puh. 044 027 6046 (arkena vain iltaisin)

Palkinnot 
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjako-
pisteestä. Näyttelytoimikunta ei postita pal-
kintoja jälkikäteen.

Korona ohjeistus
Näyttelyssä noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n 
ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koira-
näyttelyjen järjestämisestä. 
Näyttelyyn osallistuva henkilö osallistuu ta-
pahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, 
tapahtuman järjestäjät tai näyttelyn toimi-
henkilöt tai ulkomuototuomarit eivät ole vas-
tuussa mahdollisesta korona-altistumisesta 
tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä 
aiheutuvista mahdollisista vahingoista.
Ethän tule tapahtumaan, jos sinulla on min-
käänlaisia koronatartuntaan viittaavia oireita 
tai tunnet olosi muutoin sairaaksi. 
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä näyttely-
alueella sekä kehässä. 
Otathan muut huomioon pitämällä koko ajan 
vähintään 1–2 metrin turvavälin muihin.
Huolehdi käsihyginiasta, pese käsiä ja käytä 
käsidesiä. 
Näyttelytoimikunta pyytää poistumaan näyt-
telypaikalta oman rodun jälkeen, mikäli koira 
ei osallistu ryhmäkilpailuihin. 



Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteil-
leasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen 
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä 
ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmää-
räyksiä.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuk-
sen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobii-
lisovellus toimii virallisena rokotustodistukse-
na kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tar-
kistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. 
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksi-
selitteiset 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 tarttu-
va maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla 
rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja 
tarttuvaa maksatulehdusta vastaan 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 vanhempana anne-
tut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon 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-, parvovirusripu-
li- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuksen 
sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos 
koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus 
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk en-
nen 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, parvovi-
rusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuoli-
kanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus kos-
kee 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.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisin-
ta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennel-
liiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkas-
taa tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet 
eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pys-
tyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy 
koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee 
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

Toivotamme mukavaa näyttelypäivää!



Näyttelyn koiramäärä ..................  226

 KEHÄ 1
Anita Al-Bachy ............................ 77 
mäyräkoirien mittaus ...............................  09.50
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen 4 10.00
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen .... 4 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 8 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .... 9 
mäyräkoira, karkeakarvainen ...........27 11.30
mäyräkoira, lyhytkarvainen ..............20 13.00
ceskyterrieri .............................................. 1 
skotlanninterrieri .................................... 4 
 
KEHÄ 2
Maarit Hassinen .......................... 53 
australianterrieri ...................................13 10.00
norfolkinterrieri ....................................... 1 
airedalenterrieri ...................................... 4 
karkeakarvainen kettuterrieri ............ 2 11.00
sileäkarvainen kettuterrieri ................. 4 
mäyräkoirien mittaus ...............................  11.30
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen .... 2 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .10 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ..............17 12.15
 

KEHÄ 3
Päivi Eerola .................................. 60 
dandiedinmontinterrieri ...................... 2 10.00
cairnterrieri ............................................... 8 
valkoinen länsiylämaanterrieri .......... 9 
jackrussellinterrieri...............................26 11.00
parsonrussellinterrieri .........................13 12.45
silkkiterrieri ............................................... 1 
yorkshirenterrieri .................................... 1 
 
KEHÄ 4
Marjo Nygård .............................. 36 
vehnäterrieri ............................................. 4 10.00
kerrynterrieri ............................................ 2 
glen of imaalinterrieri ........................... 1 
kääpiöbullterrieri .................................... 1 
bullterrieri ................................................. 2 
staffordshirenbullterrieri...................... 6 
amerikanstaffordshirenterrieri .......... 4 11.00
saksanmetsästysterrieri ........................ 2 
borderterrieri ........................................... 9 
walesinterrieri .......................................... 1 
englanninkääpiöterrieri ....................... 2 
brasilianterrieri ........................................ 2 

Ryhmäkilpailut

FCI 3  ...................................................  Marjo Nygård 
FCI 4  ...................................................  Anita Al-Bachy 
Paras kasvattajaryhmä  .....................  Maarit Hassinen 
Paras veteraani  .................................  Päivi Eerola 
Best in Show  ......................................  Päivi Eerola

Arvioitu arvosteluaikataulu
Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. 

Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi  rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit 
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.



Järjestäjät:  Itä-Suomen Mäyräkoirat

Yhteistyössä:


