
Tervetuloa koiranäyttelyyn Kauhavalle!  

Osoite: Päätie 65, 62300 Kauhava

Oheisena koirasi näyttelynumero ja näyttelyn 
arvioitu arvosteluaikataulu. Muistathan ottaa 
mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistuk-
set ja näyttelynumeron sekä hakaneulan nu-
merolapun kiinnittämistä varten.

Saapuminen näyttelyyn:
Portit avautuvat näyttelyyn klo 7:30.
Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. 
Näyttelyalueelle tulee saapua noin tuntia en-
nen oman rodun alkamisajankohtaa. Oman 
koiran arvostelun jälkeen alueelta tulee pois-
tua, mikäli koira ei osallistu ryhmäkilpailuihin. 
Ryhmäkilpailut alkavat kaikkien kehien päätyt-
tyä. 

Alueella on tavaroiden purkupaikka. Yleisö 
ja koirat voivat saapua kahdesta eri portista. 
Opasteet löytyvät paikan päältä sekä näyttelyn 
kotisivuilta. Näyttelyteltoille on osoitettu oma 
alueensa näyttelyalueella, telttoja ei saa pystyt-
tää kehien ympärille. Häkkejä kehien läheisyy-
teen voi laittaa, näissä huomioitava turvavälit. 

Ravintola sijaitsee näyttelykehistä katsoen ra-
viradan oikealla puolen. Ravintolassa on lounas 
tarjolla klo 11–17 hintaan 12€.

Ravintolassa myös anniskeluoikeudet sekä 
mahdollisuus Ala carté-ruokailuun. Näyttely-
alueella on myös kioski, jossa myydään pientä 
purtavaa.

Toimisto & palkintojen jakopiste sijaitsee 
kehien läheisyydessä, raviradan keskiosassa. 
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituk-
sen mukaiset palkinnot palkintojenjakopistees-
tä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen. 

NOUDATAMME VIRANOMAISTEN 
MÄÄRÄYKSIÄ JA SUOSITUKSIA SEKÄ 
KENNELLIITON OHJEITA
Saavuthan näyttelyyn vain terveenä. Alueella 
on useita vessoja ravintola rakennuksessa, jos-
sa mahdollisuus käsienpesulle. Suosittelemme 
yli 12-vuotiaille kasvomaskien käyttöä. Muistu-
tamme pitämään kahden metrin turvavälejä, ja 
välttämään ruuhkatilanteita. Tuomarit, näytteil-
leasettajat ja toimihenkilöt eivät kättele, tuo-
maritelttaan on pääsy ainoastaan tuomareilla 
ja kehätoimitsijoilla. Arvostelulomakkeet nou-
detaan kehän ulkopuolelta laatikosta. Jokainen 
näyttelyyn osallistuva osallistuu omalla vas-
tuullaan. Muutokset viranomaisten määräyk-
siin ovat mahdollisia, näistä tiedotamme näyt-
telyn kotisivuilla sekä facebook -sivuilla. 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
näyttelysääntöjä, mukaanlukien rokotusmää-
räykset ja antidoping - säännöt. Tunnistus-
merkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellis-
ten rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua 
makseta takaisin. 

Hinnat
Pysäköintimaksu .................................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. 

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia ja mikäli haluat peruuttaa 
koirasi osallistumisen näyttelyyn tuomarimuu-
toksen vuoksi (merkitty aikatauluun *-merkillä) 
ilmoita siitä kirjallisesti viimeistään 19.8.2021 
osoitteeseen: Kauhavan kennelkerho, Nurmon-
tie 40 B 2, 60550 Nurmo tai sähköpostitse 
pia.asell@netikka.fi
Ilmoita koiran nimi sekä omistajan tiedot ja ti-
linnumero, minne maksu palautetaan.

Tiedustelut
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: 
puh. 09 887 30320 tai info@showlink.fi
Näyttelypäivänä tiedustelut: Milja Ketoja 
p. 044 5976 954 tai Pia Asell p. 044 063 4919

Järjestäjä: Kauhavan Kennelkerho



Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiiliso-
vellus toimii virallisena rokotustodistuksena 
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 annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripu-
li- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuksen 
sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koi-
ran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-
kissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
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, parvovirusri-
puliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kenne-
lyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. Loistartun-
nat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat ei-
vät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kil-
pailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tie-
toa 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 ja 
menestyksekästä näyttelypäivää!



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU

Tuomarinmuutokset on merkitty aikataului-
hin *-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoite-
tulle tuomarille on merkitty #-merkillä, eivätkä 
ne oikeuta maksunpalautukseen.

Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, 
tarkista rodun arvostelun alkamisaika aikatau-
luista. Arvostelua EI aloiteta ennen aikatau-
luun merkittyä alkamisaikaa. 

Näyttelyn koiramäärä ......................................... 813

KEHÄ 1
Marjo Järventölä ...............................  80
australiankarjakoira ................................. 4 09.00
australiankelpie ......................................... 3 
bordercollie ................................................ 6 
tsekinpaimenkoira .................................11 
puli, muut värit .......................................... 3 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ...... 2 10.30
tiibetinmastiffi ........................................... 2 
landseer ....................................................... 1 
newfoundlandinkoira ...........................13 
kääpiösnautseri, musta .......................... 3 
kääpiösnautseri, musta-hopea ............ 6 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ........ 5 12.15
kääpiösnautseri, valkoinen ................... 3 
bokseri .......................................................... 4 
hovawart ...................................................14 

KEHÄ 2
Jaana Kummala .................................  87
saksanpaimenkoira .................................. 8 09.00
saksanpaimenkoira, pk ........................... 6 
owczarek podhalanski ............................ 3 
partacollie ................................................... 1 
lancashirenkarjakoira .............................. 3 
mudi .............................................................. 4 
hollanninpaimenkoira, lk ....................... 1 10.30
hollanninpaimenkoira, pk ..................... 1 
shetlanninlammaskoira ........................33 
- pennut ....................................................... 3 
- urokset ....................................................... 7 
- nartut  ......................................................23 
samojedinkoira ........................................16 12.30
jakutianlaika ............................................... 1 
länsigöötanmaanpystykorva ............... 1 
japaninpystykorva ................................... 8 
akita ............................................................... 1 

KEHÄ 3
Mari Pajaskoski .................................  81
siperianhusky ...........................................26 09.00
amerikanakita ............................................ 7 10.30

etnankoira ................................................... 2 
shiba .............................................................. 2 
irlanninterrieri ............................................ 4 
jackrussellinterrieri.................................17 
australianterrieri .....................................13 12.30
amerikankarvatonterrieri ...................... 2 
norfolkinterrieri ......................................... 2 
lapinporokoira ........................................... 6 

KEHÄ 4
Päivi Eerola ........................................  80
cairnterrieri ................................................. 8 09.00
borderterrieri ...........................................12 
brasilianterrieri .......................................... 8 10.15
parsonrussellinterrieri ...........................21 
sileäkarvainen kettuterrieri ................... 9 12.00
karkeakarvainen kettuterrieri .............. 4 
yorkshirenterrieri ...................................... 2 
silkkiterrieri ................................................. 5 
valkoinen länsiylämaanterrieri ............ 9 
apinapinseri ................................................ 2 

KEHÄ 5
Hannele Jokisilta ..............................  76
* bordeauxindoggi................................... 6 09.00
* bullmastiffi ............................................... 7 
* tornjak ....................................................... 1 
* broholminkoira ...................................... 1 
* sao miguelinfila ...................................... 2 
* appenzellinpaimenkoira ..................... 1 
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen ..... 2 10.00
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen ..... 1 
* tanskandoggi, keltainen ja 
   tiikerijuovainen ...................................... 4 
* tanskandoggi, musta ja harlekiini ... 1 
* tanskandoggi, sininen ......................... 3 
* länsisiperianlaika ................................... 1 
* portugalinpodengo, sk, keskikok. ... 1 
* portugalinpodengo, sk, pieni ........... 1 
* amerikanstaffordshirenterrieri ......... 6 
* staffordshirenbullterrieri .................... 8 11.15
* airedalenterrieri ..................................... 1 
* walesinterrieri ......................................... 1 
* saksanmetsästysterrieri ....................... 4 
* vehnäterrieri ............................................ 3 
* norwichinterrieri .................................... 1 
* australianpaimenkoira ......................... 9 
* pieniamerikanpaimenkoira ............... 4 
* itäeuroopanpaimenkoira.................... 2 
* schipperke ............................................... 5 

KEHÄ 6
Sari Holopainen ................................  78
pohjanpystykorva .................................... 5 09.00



suomenpystykorva .................................. 8 
karjalankarhukoira ................................... 8 
saksanpystykorva, keeshond ............... 6 
saksanpystykorva, grosspitz, 
musta ja ruskea ......................................... 1 
spitzien mittaus ...................................... 10.45
saksanpystykorva, mittelspitz, 
musta ja ruskea ......................................... 3 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
muut värit ..................................................10 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
valkoinen ..................................................... 1 
saksanpystykorva, kleinspitz, 
musta ja ruskea ......................................... 6 
saksanpystykorva, kleinspitz, 
muut värit .................................................... 5 
saksanpystykorva, kleinspitz, 
valkoinen ..................................................... 5 
saksanpystykorva, pomeranian .......... 4 12.30
* volpino italiano ...................................... 2 
* hokkaidonkoira ...................................... 1 
* kishunkoira .............................................. 1 
* kainkoira ................................................... 2 
* chow chow .............................................. 8 
* eurasier...................................................... 2 

KEHÄ 7
Paavo Mattila ....................................  87
islanninlammaskoira ............................... 8 09.00
harmaa norjanhirvikoira ......................21 
jämtlanninpystykorva ...........................35 10.45
- pennut ....................................................... 1 
- urokset .....................................................18 
- nartut  ......................................................16 
basenji .......................................................... 3 12.45
buhund ........................................................ 3 
faaraokoira .................................................. 1 
shar pei ......................................................... 1 
englanninbulldoggi................................. 3 
pinseri ........................................................... 2 
suursnautseri, musta ............................... 4 
estrelanvuoristokoira, pk ....................... 1 
pyreneittenkoira ....................................... 2 
pyreneittenmastiffi .................................. 3 

KEHÄ 8
Markku Kipinä...................................  79
* suomenlapinkoira ...............................27 09.00
* alaskanmalamuutti .............................14 10.30
* schapendoes ........................................... 6 
* belgianpaimenkoira, tervueren ....... 6 11.45
* belgianpaimenkoira, groenendael . 8 
* belgianpaimenkoira, malinois .......... 4 
* kerrynterrieri ........................................... 2 
* glen of imaalinterrieri .......................... 4 
* englanninkääpiöterrieri ...................... 7 
* skyenterrieri............................................. 1 

KEHÄ 9
Susanne Nilsson, Ruotsi ...................  82
pitkäkarvainen collie .............................38 09.00
- pennut ....................................................... 2 
- urokset .....................................................16 
- nartut  ......................................................20 
sileäkarvainen collie ................................ 6 11.15
welsh corgi pembroke ..........................22 
welsh corgi cardigan .............................16 

KEHÄ 10
Jouni Nummela .................................  83
valkoinenpaimenkoira ..........................16 09.00
kaukasiankoira........................................... 4 
leonberginkoira......................................... 6 
berninpaimenkoira ................................20 10.30
kääpiöpinseri ...........................................13 11.45
snautseri, musta ........................................ 5 
snautseri, pippuri & suola ...................... 7 
dobermanni ................................................ 5 
rottweiler ..................................................... 7 

RYHMÄKILPAILUT:
FCI 1/2 .......................................................Päivi Eerola
FCI 3/5 .................................................. Paavo Mattila
Paras veteraani ......................................Päivi Eerola
Paras kasvattajaryhmä .............Marjo Järventölä
Best in Show ...................................... Paavo Mattila

KAUHAVA


