
Tervetuloa Jalostuspäivänäyttelyyn!

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluai-
kataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka oi-
keuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden 
henkilön sisäänpääsyyn. Muista ottaa mukaan 
koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja 
näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. 
Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi. 
Näyttelyalue on leirintäalueella ja siksi alueella 
on muitakin, kuin näyttelyyn osallistujia. Jotta 
näyttelyalue saadaan pidettyä mukavan väljä-
nä, koirakoiden toivotaan poistuvan alueelta 
mahdollisimman pian oman näyttelyvuoron 
päätyttyä.

Yleistä
COVID-19–tartuntariskin pienentämiseksi näyt-
telytoimikunta on laatinut Jalostuspäivien eri-
koisnäyttelylle 15.8.2021 koronaohjeet.
Näyttelyssä ja näyttelyalueella noudatetaan 
tämän yleisen ohjeen lisäksi valtioneuvoston, 
aluehallintoviraston, THL:n ja Kennelliiton anta-
mia ohjeita ja suosituksia Covid 19 –tautiriskin 
minimoimiseksi. 
JOKAISEN OSALLISTUJAN ON NOUDATETTAVA 
ANNETTUJA OHJEITA.

Saapuminen
Näyttely järjestetään Matkailukeskus Rauha-
lahdessa, Rauhalahden leirintäalueella. Osoi-
te: Rauhankatu 3, Kuopio. Ajo-ohje aikataulu-
kirjeen sivulla 3.
Näyttelyssä ei ole rokotustarkastusta vaan ro-
kotuksia tarkastetaan pistokokein koko näyt-
telyn ajan. 
Kehät on aikataulutettu tarkasti ja koirakoiden 

toivotaan saapuvan paikalle noin puoli tuntia 
ennen arvioitua arvosteluaikaa. Mikäli rodulle 
on annettu kellonaika, sen arvostelua ei aloi-
teta sitä ennen. 
Näyttelyssämme on vahva maskisuositus eri-
tyisesti tilanteissa, jossa kahden metrin tur-
vaväli ei toteudu oman seurueen ulkopuoli-
siin henkilöihin nähden. Huomioithan tämän 
asian erityisesti näyttelykehässä, toimistossa, 
palkintojenjakopisteessä, wc-tiloissa, kahvios-
sa ja myyntipisteissä. 
Käsidesin käyttöä suositellaan. Käsienpesupis-
te löytyy alueen WC tilojen yhteydessä. Käsi-
desiä löytyy toimistosta, palkintojenjakopis-
teestä sekä makkaranpaistopisteestä.

Ohjeita näyttelyalueelle
• Jokainen osallistuu näyttelyyn omalla vas-

tuullaan ja jokaisen osallistujan on nouda-
tettava annettuja turvallisuusohjeita. 

• Flunssaisena tai muuten oireileva henkilö ei 
saa tulla alueelle.

• Koiran mukaan mielellään yksi henkilö/koira. 
• Lähikontakteja tulee välttää, maskia on käy-

tettävä kehässä ja muutoinkin maskin käyt-
töä suositellaan, jos turvaväliä ei pystytä 
pitämään.

• Vältä ruuhkia ja huolehdi turvavälistä.
• Huolehdi käsihygieniasta ja käytä käsidesiä.
• Älä kättele
• Alueella on ensiapupiste näyttelytoimistossa.
• Alueella on valvojia, jotka muistuttavat tur-

vallisuusohjeiden noudattamisesta.
• Lataa puhelimeesi Koronavilkku–sovellus 

ennen näyttelyalueelle tuloa. Jos puheli-
mestasi löytyy sellainen, varmista, että päi-
vitys on ajantasalla. 

Järjestäjä: Pohjois-Savon Pystykorvakerho, Suomen Harmaahirvikoirajärjestö, Suomen 
Pystykorvajärjestö, Suomen Laikajärjestö, Lappalaiskoirat



Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa palkinto-
jenjakopisteestä näyttelyn ajan esittämällä ar-
vostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Hinnasto 
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 
hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen 
voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltä-
vällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00. 

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheises-
ta aikataulusta *-merkillä. Mikäli näytteil-
leasettaja haluaa peruuttaa osallistumisensa 
muulle tuomarille siirtämisen takia, lähetä 
maksajan tiedot ja maksupalautuksen tilinu-
mero, koiran numerolappu sekä kopio kuitista 
viimeistään 13.8. sähköpostilla osoitteeseen  
erkki.shemeikka@meili.fi 

Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä ilmoit-
tautumismaksun palauttamisesta aiheutuvat 
pankki- ja käsittelykulut. 

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Show-
link Oy (ark. klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, 
e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut, tiedustelut näyttelypäivänä: 
Tiina Paananen, puh. 050 064 8246

Palkinnot 
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjako-
pisteestä. Näyttelytoimikunta ei postita pal-
kintoja jälkikäteen.
Muuta huomioitavaa
Alueella noudatetaan viranomaisten ja SKL:n 

ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyi-
den järjestämisen osalta. 

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 Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran 
omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka ky-
seisen sirun pystyy 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!

Arvioitu arvosteluaikataulu
Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tarkista rodun arvostelun alkamisaika aikatauluista. Arv-
ostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. 

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

Näyttelyn koiramäärä ...................354

KEHÄ 1 
Tarja Kallio .............................................................. 84  
jämtlanninpystykorva (ei pennut) ...........................................66 10.00
- urokset ............................................................................................30 
- nartut  .............................................................................................36 11.45
harmaa norjanhirvikoira (urokset, ROP, ROP VET, ROP KASV) .....18 14.00

Ajo-ohje
Moottoritieltä ajo ramppiin 
nro 67, jonka jälkeen Rau-
halahdentietä pitkin Karta-
nonkadulle, josta opasteet 
leirintäalueelle. Osoite on 
Rauhankatu 3, Kuopio.
Kuva: Google Maps



KEHÄ 2 
Riitta Niemelä ......................................................... 65 
Harjoitusarvostelija: Montonen Virpi, harmaa norjanhirvikoira
harmaa norjanhirvikoira (pennut & nartut) ...............................28 10.00
- pennut .............................................................................................. 3 
* - nartut  ..........................................................................................25 
suomenlapinkoira (pennut ja nartut, ROP PEN, ROP JÄLK) ........37 11.30
- pennut .............................................................................................. 3 
- nartut  .............................................................................................34 

KEHÄ 3 
Saara Sampakoski .................................................. 38 
jämtlanninpystykorva (vain pennut) ............................................ 3 10.00
ruotsinlapinkoira ............................................................................. 3 
suomenlapinkoira (urokset, ROP, ROP VET, ROP KASV) ..............32 

KEHÄ 4 
Hannu Talvi ............................................................. 84 
pohjanpystykorva .........................................................................34 10.00
- pennut .............................................................................................. 2 
- urokset .............................................................................................. 9 
- nartut  .............................................................................................23 
valkoinen ruotsinhirvikoira .......................................................... 4 
suomenpystykorva .......................................................................46 12.15
- pennut .............................................................................................. 1 
- urokset ............................................................................................19 
- nartut  .............................................................................................26 

 KEHÄ 5
Jaana Kummala ....................................................... 83 
itäsiperianlaika ...............................................................................31 10.00
- pennut .............................................................................................. 6 
- urokset ............................................................................................11 
- nartut  .............................................................................................14 
lapinporokoira ................................................................................21 11.45
karjalankarhukoira ........................................................................24 13.00
länsisiperianlaika ............................................................................. 2 
venäläis-eurooppalainen laika ................................................... 5  

Loppukilpailut
BIS-pentu ................................................ Tarja Kallio 
BIS-veteraani ......................................... Tarja Kallio
BIS-kasvattajaryhmä ................. Jaana Kummala
BIS-jälkeläisluokka ..............................Hannu Talvi
Best in Show ............................Saara Sampakoski


