
Tervetuloa Ylöjärven ryhmänäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluai-
kataulu rotukohtaisine koiramäärineen sekä 
ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Näyttely avataan klo 8.30 ja koirien rokotukset 
tarkastetaan pistokokein. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekiste-
ritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynume-
ro. Numerolapun kiinnittämistä varten kannat-
taa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. 
Näyttelymme on drive-in ja turvallisuussyistä 
pyydämme, että näyttelystä poistutaan mah-
dollisimman pian oman koiran arvostelun 
jälkeen. Edellä mainittu ei koske loppukilpai-
luihin osallistuvia eli rotunsa parhaita (ROP), 
ROP-veteraani- ja rotunsa parhaisiin kasvatta-
jaluokkiin kuuluvia koiria. 

Muistathan pitää noin 1–2 metrin etäisyy-
den muihin sekä huolehtia käsihygieniasta!

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Teivon ravikeskus.
Osoite: Velodromintie 2, 33420 Ylöjärvi. 
Näyttely on ulkonäyttely.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), 
puh. (09) 887 30 320
e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttely-
päivänä 
Reetta Orava 050 3380114 tai 
Laura Lamminsivu 041 5035758.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut teke-
mään tuomarinmuutoksia. Mikäli halu-
at perua koirasi osallistumisen näyttelyyn 
tuomarimuutoksen vuoksi (merkitty aika-

tauluun *-merkillä) ilmoita peruutukses-
ta sähköpostitse viim. 21.8.2020 osoittee-
seen pbkangas@gmail.com / Päivi Kangas.  
Mukaan tulee liittää kuittikopio ja vahvistus il-
moittautumisesta. 
Ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille tehdyt 
siirrot (merkitty aikatauluun #-merkillä), eivät 
oikeuta maksun palautukseen. 

Palkinnot
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyt-
telyn toimistosta näyttelyn ajan esittämällä ar-
vostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Hinnasto ja muuta infoa
Printtiluetteloita voi ostaa toimistosta 2€/kehä.
Mobiililuettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluette-
lon, näyttelyn tulospalvelun sekä viestipalvelun 
tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladatta-
vissa App Store- ja Google Play -sovelluskau-
poista nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen 
näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 
2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja mak-
saa jo ennen näyttelyä, mutta luettelon sisältö 
julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Katsomorakennuksesta saa lounasta, paikalla 
myös kahvio.

Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena.
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja 
SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäytte-
lyiden järjestämisten osalta. 
Huom! Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, 
jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, 
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet 
ja päänsärky. 
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotuk-
set/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheutta-
jat-a-o/koronavirus-covid-19). 

Järjestäjä: Parkkuun metsästysseura ja Ylöjärven koirakerho



Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen 
tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä 
samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on 
mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. 
Tarkastamme näyttelyyn tultaessa rokotukset 
pistokokein. Mikäli koira hylätään puuttuvien 
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei 
suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskir-
ja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty 
rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran 
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. Jotta 
koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 
olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus an- 
netaan pennulle kaksi kertaa. Tehosterokot-
teesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (3 viikon varoaika). Ensimmäi-
nen tehosterokote on voimassa 1 vuoden. Vuo-
den iässä tai vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuma-
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on voimassa 1 vuoden. Vähin-
tään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus 
on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee roko-
tus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk 
ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuk-
sesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripu-
liin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, 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 sisäloistar-
tunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen 
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

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

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensi-
sijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen 
arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, 
jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on 
koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, 
joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tar-
kastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistus-
merkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira 
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai 
toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumi-
sen tapahtumaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arvioitu aikataulu

* = tuomarinmuutos. 
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari.
Päivitetty 20.8. viimehetken tuomarinmuutos 
Tarja Löfman ei pääse saapumaan arvostelemaan.  
Hänen roduistaan villakoirat arvostelee Sanna Ko-
ponen aikataulun mukaisesti ja lhasa apsot arvoste-
lee Kaisa Metteri-Gold kehän 10 viimeisenä rotuna.

Näyttelyn koiramäärä ...................................... 747

KEHÄ 1
Leni Finne ....................................................  78
havannankoira .....................................................28 10.00
griffon belge ........................................................... 1 11.45
griffon bruxellois .................................................. 2 
petit brabancon .................................................... 3 
ranskanbulldoggi ................................................. 7 12.00
japanese chin ......................................................... 4 
kingcharlesinspanieli .......................................... 5 
maltankoira............................................................. 7 13.00
papillon .................................................................... 6 
phalène .................................................................... 2 
#parsonrussellinterrieri ....................................13 14.00

KEHÄ 2
Juha Putkonen ............................................  61
* bolognese ............................................................ 4 10.00
* löwchen ................................................................ 8 
* bedlingtoninterrieri .......................................... 4 10.40
* brasilianterrieri ................................................... 6 
* jackrussellinterrieri .........................................39 11.15
- pennut ................................................................... 2 
- urokset .................................................................15 
- nartut  ..................................................................22 



KEHÄ 3
Kristiina Ahlberg .........................................  78
tiibetinspanieli .....................................................27 10.00
cavalier kingcharlesinspanieli ........................26 11.30
* tiibetinterrieri ....................................................13 13.00
* shih tzu ................................................................12 

KEHÄ 4
Arja Koskelo ................................................  76
Mäyräkoirien mittaus ......................................  09.45
mäyräkoira, karkeakarvainen .........................18 10.00
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk................... 9 11.00
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira kk ................... 4 
cairnterrieri ...........................................................17 11.45
borderterrieri .......................................................28 12.45

KEHÄ 5
Paula Rekiranta ...........................................  80
* mäyräkoira, lyhytkarvainen .........................16 10.00
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk ...............14 11.00
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk ................. 6 
* mäyräkoira, pitkäkarvainen ........................... 3 12.00
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk .............12 
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pk ............... 7 13.00
* norfolkinterrieri .................................................. 5 
* norwichinterrieri ................................................ 8 13.45
* silkkiterrieri .......................................................... 4 
* venäjänbolonka ................................................. 5 

KEHÄ 6
Sanna Koponen...........................................  69
Villakoirien mittaus .........................................  09.45
*villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ..........................15 10.00
*villakoira, kääpiö, mu/ru/va ..........................14 
*villakoira, toy ......................................................14 11.45
*villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va ...........13 13.00
*villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ............. 8 13.45
*villakoira, iso, mu/ru/va .................................... 5 

KEHÄ 7
Karin Bergbom ............................................  71
kiinanharjakoira ..................................................29 10.00
venäjäntoy, pitkäkarvainen .............................. 2 11.45
glen of imaalinterrieri ......................................... 8 
kerrynterrieri .......................................................... 5 12.15
karkeakarvainen kettuterrieri .......................... 5 
airedalenterrieri .................................................... 1 
australianterrieri .................................................21 13.00

KEHÄ 8
Jarmo Hilpinen............................................  84
chihuahua, lyhytkarvainen .............................29 10.00
chihuahua, pitkäkarvainen .............................35 11.45
- pennut ................................................................... 2 
- urokset .................................................................14 
- nartut  ..................................................................19 12.45
coton de tuléar ....................................................20 

KEHÄ 9
Hilkka Salohalla ..........................................  81
amerikankarvatonterrieri .................................. 3 10.00
amerikanstaffordshirenterrieri ......................10 
staffordshirenbullterrieri..................................12 
biewerterrieri ......................................................... 4 11.30
dandiedinmontinterrieri .................................... 1 
lakelandinterrieri .................................................. 2 
bostoninterrieri ..................................................... 2 
mopsi ......................................................................15 12.00
kromfohrländer ..................................................... 4 13.00
sileäkarvainen kettuterrieri .............................11 
skyenterrieri............................................................ 4 14.00
valkoinen länsiylämaanterrieri ........................ 4 
vehnäterrieri ........................................................... 9 

KEHÄ 10
Kaisa Metteri-Gold .....................................  69
* bullterrieri ............................................................ 3 10.00
* kääpiöbullterrieri ............................................... 3 
* irlanninterrieri ..................................................... 2 
* englanninkääpiöterrieri .................................. 3 
* manchesterinterrieri ......................................12 10.30
* saksanmetsästysterrieri ................................... 3 
* yorkshirenterrieri ............................................... 2 
* skotlanninterrieri ............................................... 2 
* bichon frisé ........................................................20 11.45
* prahanrottakoira ..............................................11
* lhasa apso ............................................................ 8 

Ryhmäkilpailut

FCI 3/4 ............................................................Karin Bergbom
FCI 9 ................................................................Jarmo Hilpinen
Paras veteraani ..........................................Hilkka Salohalla
Paras kasvattajaryhmä ............................Hilkka Salohalla
Best in Show ..........................................................Leni Finne

Toivotamme kaikille oikein mukavaa 
näyttelypäivää ja muistetaan turvavälit!
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