
Tervetuloa Ikaalisten ryhmänäyttelyyn! 

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 näyttely-
remmi, makuualusta ja vesikuppi. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saa-
pumista. Rokotustodistukset tarkistetaan pis-
tokokein. Rokotustentarkastus alkaa klo 7:30 
ja koirien sisääntulo päättyy klo 12. 
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut pait-
si rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä 
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat 
koirat.

Näyttelypaikka 
Näyttelypaikka on Vatulan Ampumaurheilu-
keskus, Ikaalisissa. Osoite on Teerinevantie 30, 
39530 Kilvakkala (Ikaalinen). 
Näyttelypaikalla palvelee buffetti.
Alueelle tultaessa ja asioidessa näyttelyn toi-
mihenkilöiden kanssa, suosittelemme maskin 
käyttöä.

Koronaan liittyvää ohjeistusta 
Jokainen saapuu paikalle omalla vastuullaan! 
Alueella noudatetaan viranomaisten ja SKL:n 
ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyi-
den järjestämisten osalta. 
Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena!
• Koiran kanssa näyttelyyn ainoastaan yksi 

henkilö. 
• Tuomarit, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat 

eivät kättele. Tuomaritelttaan on pääsy ai-
noastaan tuomarilla ja kehätoimitsijoilla. 

• Näyttelyalueella on huolehdittava tarpeelli-
sista turvaväleistä. Tuomari voi halutessaan 
pyytää esittäjää näyttämään koiran puren-
nan.

• Näyttelyalueella tulee pitää huolta käsihygie-
niasta sekä suositellaan kasvosuojan käyttöä.

HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! 
Autossa lämpötila voi kohota nopeasti tap-
paviin lukemiin. 

Hinnasto 
Parkkimaksu 2€. 
Ei sisäänpääsymaksua. Koiran kanssa näytte-
lyyn ainoastaan yksi henkilö.
Painettu luettelo 6€
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: 
Tomi Heikkilä p. 044 5722 370 (7:00 – 21:00).

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

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuk-
sen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobii-
lisovellus toimii virallisena rokotustodistukse-
na kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 

Järjestäjä: Ikaalisten Seudun Kennelkerho ry.



Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on 
tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on nouda-
tettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koi-
ran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle 
annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mu-
kainen rokotuksen viimeinen voimassaolo-
päivä. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotuk-
set: 
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 määrä-
yksiä
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 kaikille oikein mukavaa  ja 
turvallista näyttelypäivää!



Arvioitu arvosteluaikataulu

Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tark-
ista rodun arvostelun alkamisaika aikatauluista. 
Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkit-
tyä alkamisaikaa. 

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

Näyttelyn koiramäärä .........................  630

KEHÄ 1
Matti Palojärvi ...............................68 
suomenlapinkoira ................................15 10.00
jämtlanninpystykorva .........................15 
itäsiperianlaika ........................................ 1 
venäläis-eurooppalainen laika .......... 1 
valkoinen ruotsinhirvikoira ................. 2 
pohjanpystykorva .................................. 2 12.00
harmaa norjanhirvikoira ....................15 
karjalankarhukoira ...............................10 
suomenpystykorva ................................ 7 

KEHÄ 2
Teija Salmi-Aalto ............................53 
rottweiler ................................................... 8 10.00
englanninbulldoggi............................... 8 
bullmastiffi ................................................ 3 11.00
appenzellinpaimenkoira ...................... 2 
hovawart ................................................... 3 
alentejonkoira .......................................... 1 
estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. ...... 4 
pyreneittenkoira ..................................... 5 
landseer ...................................................15 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira .... 4 
 
KEHÄ 3
Tanya Ahlman-Stockmari ..............37 
tanskandoggi, kelt/tiikerijuov ............ 3 11.00
tanskandoggi, musta/harlekiini ........ 1 
kääpiöpinseri .........................................12 
bostoninterrieri ....................................... 2 
cavalier kingcharlesinspanieli ............ 7 
bolognese ................................................. 6 
shih tzu ....................................................... 3 
venäjänbolonka ...................................... 3 
 

KEHÄ 4
Leni Finne .......................................61 
bordeauxindoggi .................................... 1 10.00
kanariandoggi ......................................... 5 
cane corso ................................................. 7 
mastiffi ........................................................ 2 
tiibetinmastiffi ......................................... 7 
pyreneittenmastiffi ................................ 1 11.15
sarplaninac................................................ 1 
keskiaasiankoira ...................................... 4 
bernhardinkoira, pitkäkarv. ................ 4 
newfoundlandinkoira ........................... 4 
villakoira, iso, 
   harmaa, aprikoosi ja punainen ....... 1 
villakoira, iso, 
   musta, ruskea ja valkoinen ............... 5 
villakoirien mittaus ..................................... 12.30
villakoira, keskikokoinen, 
   harmaa, aprikoosi ja punainen ....... 2 
villakoira, keskikokoinen, 
   musta, ruskea ja valkoinen ............... 5 
villakoira, kääpiö, 
   harmaa, aprikoosi ja punainen ....... 2 
villakoira, kääpiö, 
   musta, ruskea ja valkoinen ............... 6 
villakoira, toy ............................................ 4 
 
KEHÄ 5
Juha Putkonen ...............................60 
mopsi .......................................................... 9 10.00
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ........... 5 
coton de tuléar ........................................ 9 
maltankoira............................................... 2 11.15
tiibetinspanieli .......................................14 
papillon ...................................................... 4 
tiibetinterrieri ........................................... 5 
kiinanharjakoira ....................................12 
 
KEHÄ 6
Kirsi Heino ......................................65 
kääpiösnautseri, valkoinen ................. 4 10.00
kääpiösnautseri, pippuri & suola ...... 9 
kääpiösnautseri, musta-hopea .......... 5 
kääpiösnautseri, musta ......................10 
snautseri, pippuri & suola .................... 9 
snautseri, musta ...................................... 2 12.15
suursnautseri, musta ............................. 2 
apinapinseri .............................................. 2 
pinseri ......................................................... 1 
dobermanni .............................................. 4 
bokseri ........................................................ 5 
berninpaimenkoira ................................ 9 
leonberginkoira....................................... 3 
 



KEHÄ 7
Jari Fors ..........................................75 
dreeveri ....................................................13 09.00
suomenajokoira ....................................17 
amerikankettukoira ............................... 3 10.45
basset hound ........................................... 1 
basset artésien normand ..................... 2 
bretagnenbassetti .................................. 1 
grand basset griffon vendéen ........... 6 
petit basset griffon vendéen .............. 1 
beagle ......................................................... 7 
rhodesiankoira ........................................ 7 12.00
#jakutianlaika ........................................... 2 
#ruotsinlapinkoira .................................. 2 
#lunnikoira ................................................ 3 
#volpino italiano ..................................... 3 
#shiba ......................................................... 3 
#shikokunkoira ........................................ 1 
#ibizanpodenco, karkeakarv. ............. 1 
#perunkarvatonkoira, keskikok. ........ 1 
#perunkarvatonkoira, pieni ................ 1 
 
KEHÄ 8
Reino Korpela.................................61 
dalmatiankoira ......................................19 10.00
islanninlammaskoira ............................. 1 
länsigöötanmaanpystykorva ............. 8 11.15
basenji ........................................................ 5 
akita ............................................................. 2 
amerikanakita .......................................... 8 
alaskanmalamuutti ................................ 3 
siperianhusky .........................................15 
 
KEHÄ 9
Hilkka Salohalla .............................78 
samojedinkoira ......................................16 09.00
eurasier....................................................... 2 
spitzien mittaus ........................................... 10.10
kleinspitz, musta ja ruskea .................. 4 
kleinspitz, muut värit ............................ 8 
kleinspitz, valkoinen .............................. 2 
mittelspitz, musta ja ruskea ................ 1 
mittelspitz, muut värit ........................11 
mittelspitz, valkoinen ............................ 1 
pomeranian ............................................16 11.45
keeshond ................................................... 7 
japaninpystykorva ................................. 5 
etnankoira ................................................. 2 
chow chow ............................................... 1 
faaraokoira ................................................ 2 
 

KEHÄ 10
Janette Fröberg .............................72 
ranskanbulldoggi .................................10 09.00
chihuahua, lyhytkarvainen ................. 4 
chihuahua, pitkäkarvainen ...............16 
griffon belge ............................................. 3 10.45
griffon bruxellois .................................... 4 
petit brabancon ...................................... 2 
havannankoira .......................................28 
lhasa apso ................................................. 2 
kromfohrländer ....................................... 3 

Ryhmäkilpailut
FCI 2/9  ............................................. Juha Putkonen
FCI 5/6  ........................................... Hilkka Salohalla
Paras kasvattajaryhmä  .............. Juha Putkonen
Paras veteraani  .......................... Hilkka Salohalla
Best in Show  .............Tanya Ahlman-Stockmari

ikaalinenspa.fi

myynti@ikaalinenspa.fi

03-4511

Kova luu!
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