
Tervetuloa ryhmänäyttelyymme!
Oheisena on näyttelymme arvioitu arvoste-
luaikataulu sekä koirasi näyttelynumero. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran re-
kisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynu-
mero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä 
vesikippo. Osa roduista arvostellaan ulkona, 
varaudu sään mukaisesti. Ulkoiluta koirasi en-
nen näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen 
saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat. Ryhmäkil-
pailut alkavat n. klo 15 arvostelujen kehissä 
valmistuttua.
Näyttelyssä valitaan rotunsa paras juniori jo-
kaisesta rodusta. Parhaille junioreille ei ole 
loppukilpailua. 

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Jämijärven Jämi 
Areena. Osoite: Jämintie 655, 38800 Jämijärvi
Näyttelyalueella on kioski ja makkaramyynti. 
Ruokamyynti viereisessä rakennuksessa.

Näyttelyssä noudatetaan näyttelypäivinä 
voimassa olevia ohjeita koronavirustartun-
tojen ehkäisemiseksi. 
Emme vaadi koronapassia. Suosittelemme 
maskin käyttöä etenkin sisätiloissa. Maskeja 
jaossa paikan päällä sekä alueella on myös 
käsihuuhde pisteitä. Huomioithan myös tur-
vavälit. Mikäli olet flunssainen tai muuten 
oireinen, ethän osallistu näyttelyyn. Suosit-
telemme, että ainoastaan yksi henkilö tulee 
paikan päälle koiran kanssa.

Saapuminen näyttelyyn
Rokotusten tarkastus aloitetaan klo 8.00. Ro-
kotustodistukset tarkastetaan pistokokein.  
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin 
tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamis-
ta, mutta kuitenkin viimeistään 13.00. 
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua 
ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit arvostelevat 
keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa, osa mah-
dollisesti nopeammin. Arvostelusta myöhästy-
nyt koira voi saada ainoastaan laatuarvostelun.

Hinnasto
Ei pääsymaksua.
Parkkimaksu 2 €
Painettu luettelo 5 € 
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 voi tilata sekä 
maksaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltä-
vällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) 
puh. (09) 887 30 320 e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä (klo 7.00-
16.00) sekä näyttelypäivinä:
Tomi Heikkilä, puh. 044 5722 370 

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

Tuomarinmuutokset
Näyttelyssämme on tullut tuomarimuutoksia 
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Siir-
to ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on 
merkitty aikatauluihin #-merkillä ja nämä siir-
rot eivät oikeuta maksunpalautukseen.
Mikäli haluat perua koiran osallistumisen 
näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (ai-
kataulussa *-merkki rodun kohdalla), ilmoi-
ta siitä kirjallisesti viimeistään 24.2. Lähetä 
kirjallisesti koiran nimi, omistajan tiedot ja 
tilinumero, johon maksu palautetaan ja liitä 
mukaan kuitti ilmoittautumismaksusta sekä 
koiran numerolappu. Lähetä kirje osoittee-
seen: Sari Riitaoja, Rahonojantie 32, 39530 
Kilvakkala tai sähköpostitse sari.h.riitaoja@
gmail.com
Huomaathan, että koiran sairastumisen vuok-
si osallistumismaksua ei makseta takaisin.

Jämijärven ryhmänäyttelyt
Lauantai 26.2.2022 - FCI 8 & 5/6  
Sunnuntai 27.2.2022 - FCI 2 & 3/4



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

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennel-
liiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautu-
mismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolo-
päivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset roko-
tukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiiliso-
vellus toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 

Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva 
maksatulehdusrokotus: 
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, par-
vovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta 
vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon va-
roaika). Alle vuoden iässä annettu tehostero-
kotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
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.  

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee ro-
kotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 
vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä 
varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä ro-
kotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovi-
rusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuo-
likanavan 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. 

Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpai-
luihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kil-
pailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Mikäli koiralla on siru, 
jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on 
koiran omistajalla oltava mukanaan lukulai-
te, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos 
tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnis-
tusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen 
koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatu-
ointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran 
osallistumisen tapahtumaan.

Toivomme kaikille mukavaa 
näyttelypäivää! 

 Järjestäjä: 
Ikaalisten Seudun Kennelkerho 



* = tuomarinmuutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari
Näyttelyn koiramäärä ................  505

KEHÄ 1 ULKONA  
Pekka Teini ................................ 90 
jämtlanninpystykorva ..............................26 09.00
harmaa norjanhirvikoira .........................18 10.30
suomenpystykorva ...................................16 11.30
suomenlapinkoira .....................................30 12.30
- pennut .......................................................... 5 
- urokset .......................................................... 9 
- nartut  .........................................................16 

KEHÄ 2 ULKONA  
Maija Mäkinen .......................... 79 
siperianhusky ..............................................21 09.00
alaskanmalamuutti ...................................10 10.15
lapinporokoira ............................................13 
KEHÄ 2 SISÄLLÄ
akita .................................................................. 5 12.00
amerikanakita ............................................... 6 
islanninlammaskoira .................................. 3 
länsigöötanmaanpystykorva .................. 7 
basenji ............................................................. 5 13.15
meksikonkarvatonkoira, keskikok. ........ 1 
* rhodesiankoira .......................................... 8 

KEHÄ 3  
Markku Mähönen ..................... 86 
samojedinkoira ...........................................12 09.00
chow chow .................................................... 5 
eurasier............................................................ 3 
ruotsinlapinkoira ......................................... 1 10.00
jakutianlaika .................................................. 4 
kishunkoira .................................................... 1 
hälleforsinkoira ............................................. 1 
keeshond ......................................................10 
Spitzien mittaus ..............................................  11.15
mittelspitz, valkoinen ................................. 1 
mittelspitz, muut värit ............................... 8 
mittelspitz, musta ja ruskea ..................... 3 
kleinspitz, valkoinen ................................... 4 
kleinspitz, muut värit ................................. 4 
kleinspitz, musta ja ruskea ....................... 1 
pomeranian .................................................15 12.30
shiba ................................................................. 2 
volpino italiano ............................................ 2 
japaninpystykorva ...................................... 3 
perunkarvatonkoira, pieni ....................... 1 
portugalinpodengo, sileäkarv., pieni ... 1 
etnankoira ...................................................... 3 
thai ridgeback ............................................... 1 

KEHÄ 4  
Paavo Mattila ............................ 89 
englanninspringerspanieli .....................24 09.00
cockerspanieli .............................................23 10.15
beagle ............................................................14 
suomenajokoira .........................................14 12.30
dalmatiankoira ...........................................14 

KEHÄ 5  
Leila Kärkäs ............................... 83 
novascotiannoutaja ..................................15 09.00
kultainennoutaja .......................................14 
#vihikoira ........................................................ 5 10.45
#hannoverinvihikoira ................................. 1 
#dreeveri ......................................................... 5 
#smoolanninajokoira ................................. 2 
#grand basset griffon vendéen .............. 5 
#basset artésien normand ....................... 1 
#basset hound .............................................. 1 
labradorinnoutaja .....................................34 12.00
- pennut .......................................................... 5 
- urokset ........................................................12 
- nartut  .........................................................17 

KEHÄ 6  
Tanya Ahlman-Stockmari ......... 78 
espanjanvesikoira ......................................15 09.00
lagotto romagnolo....................................13 
portugalinvesikoira ..................................... 1 10.30
sileäkarvainen noutaja .............................. 9 
kiharakarvainen noutaja ........................... 3 
chesapeakelahdennoutaja ...................... 1 
barbet .............................................................. 2 
clumberinspanieli ....................................... 1 
viiriäiskoira ..................................................... 1 
walesinspringerspanieli ............................ 1 
amerikancockerspanieli ............................ 2 
#karjalankarhukoira ..................................14 12.00
#pohjanpystykorva ...................................11 
#valkoinen ruotsinhirvikoira ................... 1 
#itäsiperianlaika ........................................... 1 
#länsisiperianlaika ....................................... 1 
#venäläis-eurooppalainen laika ............. 1 

Lauantai 26.2.2022 - FCI 8 & 5/6 

Ryhmäkilpailut LAUANTAI

FCI 5/6  ............................................ Pekka Teini
FCI 8  ...................... Tanya Ahlman-Stockmari
Paras veteraani  ......................Maija Mäkinen
Paras kasvattajaryhmä  .............. Leila Kärkäs
Best in Show  .............................Paavo Mattila



* = tuomarinmuutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari
Näyttelyn koiramäärä .................480

KEHÄ 1  
Leila Kärkäs ............................... 61 
leonberginkoira..........................................13 09.00
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ........... 2 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ........... 5 
berninpaimenkoira ...................................10 10.00
tanskandoggi, kelt. & tiikerijuovainen . 5 
tanskandoggi, musta ja harlekiini ......... 1 
venäjänmustaterrieri .................................. 1 11.00
cane corso ...................................................... 1 
broholminkoira ............................................ 1 
pinseri .............................................................. 1 
australianterrieri .......................................... 9 
valkoinen länsiylämaanterrieri ............... 4 12.00
karkeakarvainen kettuterrieri ................. 6 
sileäkarvainen kettuterrieri ...................... 2 

KEHÄ 2  
Maija Mäkinen .......................... 80 
suursnautseri, musta .................................. 3 09.00
snautseri, musta ........................................... 1 
snautseri, pippuri & suola .......................13 
vehnäterrieri .................................................. 9 10.00
irlanninterrieri .............................................11 
lakelandinterrieri ......................................... 2 11.15
walesinterrieri ............................................... 1 
norfolkinterrieri ............................................ 5 
norwichinterrieri .......................................... 3 
skotlanninterrieri ......................................... 3 
cairnterrieri .................................................... 8 
tenterfieldinterrieri ..................................... 3 12.30
manchesterinterrieri .................................. 1 
amerikankarvatonterrieri ......................... 5 
skyenterrieri................................................... 1 
yorkshirenterrieri ......................................... 5 
silkkiterrieri .................................................... 6 

KEHÄ 3  
Markku Mähönen ..................... 81 
rottweiler ......................................................12 09.00
kanariandoggi .............................................. 4 
isosveitsinpaimenkoira.............................. 2 
appenzellinpaimenkoira ........................... 1 
pyreneittenmastiffi ..................................... 6 10.00
estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. ........... 1 
tiibetinmastiffi .............................................. 7 
tornjak ............................................................. 1 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ........... 7 11.00
kääpiösnautseri, musta ............................. 4 
kääpiösnautseri, musta-hopea ............... 4 
kääpiösnautseri, valkoinen ...................... 1 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ......... 1 

kääpiöpinseri ..............................................30 12.00
- pennut .......................................................... 4 
- urokset ........................................................10 
- nartut  .........................................................16 

KEHÄ 4  
Paavo Mattila ............................ 79 
hovawart.......................................................17 09.00
landseer .......................................................... 3 
newfoundlandinkoira ..............................10 10.00
pyreneittenkoira .......................................... 4 
bokseri ............................................................. 1 
dobermanni ................................................... 3 
bordeauxindoggi ......................................... 3 
englanninbulldoggi.................................... 8 
* kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ...... 5 11.45
glen of imaalinterrieri ..............................11 
parsonrussellinterrieri ..............................12 
dandiedinmontinterrieri ........................... 2 

KEHÄ 5  
Pekka Teini ................................ 89 
Mäyräkoirien mittaus ....................................  08.45
mäyräkoira, karkeakarvainen ................35 09.00
- pennut .......................................................... 2 
- urokset ........................................................16 
- nartut  .........................................................17 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ..... 7 11.00
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ......14 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ..................... 9 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ...................24 12.45

KEHÄ 6  
Tanya Ahlman-Stockmari ......... 90 
jackrussellinterrieri....................................29 09.00
borderterrieri ..............................................13 10.45
englanninkääpiöterrieri ..........................10 
brasilianterrieri ............................................. 6 12.00
amerikanstaffordshirenterrieri ............... 5 
staffordshirenbullterrieri........................... 7 
bullterrieri ...................................................... 2 
kääpiöbullterrieri ......................................... 1 
bedlingtoninterrieri .................................... 2 
* kaniinimäyräkoira karkeakarvainen .. 7 13.30
* kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ...... 7 
* kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ...... 1 

Ryhmäkilpailut SUNNUNTAI
FCI 2  ......................................... Leila Kärkäs
FCI 3/4  .................................Maija Mäkinen
Paras veteraani  ................... Paavo Mattila
Paras kasvattajaryhmä  ....Maija Mäkinen
Best in Show  ... Tanya Ahlman-Stockmari

Sunnuntai 27.2.2022 - FCI 2 & 3/4


