
 Järjestäjät: Koillis-Savon Kennelkerho ry, Soitun Erä-Pojat ry, 
Pajumäen Hirvimiehet ry,  Enonsalon Erä ry

Tuusniemen ryhmänäyttelyt

Lauantai 3.7.2021 - ryhmät 1/2 & 5/10
Sunnuntai 4.7.2021 - ryhmät 3/9 & 7/8



Tervetuloa Tuusniemelle!
Oheisena näyttelymme arvioitu arvoste-
luaikataulu sekä koirasi näyttelynume-
ro, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun 
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran re-
kisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynu-
mero ja -hihna, makuualusta, hakaneula 
sekä vesikippo. Ulkoiluta koirasi ennen 
näyttelyalueelle saapumista. Näyttely on 
drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat 
poistua muut paitsi rotunsa parhaat (ROP), 
ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Ajo-ohje
Tuusniemen ryhmänäyttelyiden näytte-
lypaikkana toimii Tuusniemen Kuntakes-
kuksen satama-alue. Satama-alue sijaitsee 
Pohjois-Savon maakuntajärveksi valitun 
luonnonkauniin Juojärven rannalla. 
Osoite on: Mustolantie 9, 71200 Tuusniemi
Huomio: Kääntyminen Hojo Hojon risteyk-
sestä.

Ilmoittautuminen / rokotustentarkastus
Näyttelypaikka avataan klo 7.30. Erillistä 
rokotustodistusten tarkistusta ei ole vaan 
ne tarkastetaan pistokokein.  Koirien tulee 
saapua näyttelypaikalle vähintään tuntia 
ennen annettua arvosteluajan alkamista, 
mutta kuitenkin viimeistään 12.30.  Huo-
lehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa näyt-
telypaikalla. Ulkoiluta koirasi ennen näyt-
telyalueelle saapumista. 

HUOM! Näyttelyalueella erillinen mer-
kattu alue teltoille.  
Kehäalueelle saa tuoda ainoastaan hä-
kit. Ethän jätä koiria kuumaan autoon!

Hinnasto
Pääsyliput 5 €
lapset alle 12 vuotta ilmaiseksi
Paikoitusmaksu 5 €. Lunastus lipunmyyn-
nistä ennen alueelta poistumista.
HUOM! Paikoitusluvan lunastamatta jät-
täneiltä peritään maksu kaksinkertaisena 
alueelta poistuttaessa!

Näyttelyssämme on käytössä vain 
sähköinen luettelo.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskau-
poista ilmaiseksi nimellä Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovel-
luksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi tila-
ta sekä maksaa sovelluksen kautta näytte-
lyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän 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: 
Kari Leppänen, puh. 040 164 4600 
kari.leppanen@icloud.com 



Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näytte-
lyn toimistosta näyttelyn ajan esittämällä 
arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä 
postitse.

Tuomarinmuutokset
Olemme joutuneet tekemään tuomari-
muutoksia näyttelyymme. Mikäli haluatte 
perua osallistumisenne näyttelyyn tuo-
marimuutoksen perusteella (aikataulussa 
*/**-merkki rodun kohdalla), ilmoitattehan 
siitä kirjallisesti viimeistään 1.7.2021. Ilmoi-
ta kirjeessä koiran nimi, omistajan tiedot 
ja tilinumero, johon maksu palautetaan, 
kuitti ilmoittautumismaksusta sekä koiran 
numerolappu. 
Lähetä kirje osoitteeseen: Vuokko Haiko-
nen, Meijerintie 5, 71200 Tuusniemi tai 
sähköpostitse vuokko.haikonen77@gmail.
com
Huomaathan, että koiran sairastumisen 
vuoksi osallistumismaksua ei makseta ta-
kaisin.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteil-
leasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen 
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysään-
töjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä roko-
tusmääräyksiä. Säännöt löytyvät Kennellii-
ton kotisivuilta.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennel-
liiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylä-
tään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoit-
tautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon 
on merkitty rokotteen viimeinen voimas-
saolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelli-
set rokotukset. Koiran rokotustodistuksen 
tai -passin lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallisena ro-
kotustodistuksena kotimaisissa koiranäyt-
telyissä ja -kokeissa. 

Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat roko-
tukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttu-
va maksatulehdusrokotus: 
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, 
parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatuleh-
dusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Te-
hosterokotuksesta tulee tapahtuman het-
kellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
tehosterokotus on voimassa yhden vuo-
den. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee ta-
pahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuo-
den iässä annettu rokotus on voimassa yh-
den vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähin-
tään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika). Koira saa osallistua seu-
raavana päivänä varoajan päättymisen jäl-
keen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä 
määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvo-
virusripuliin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 
mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei 
saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se 
on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. 
Sama rajoitus koskee myös saman talou-
den 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 hyväksy-
mät antidopingsäännöt ja dopingvalvon-
ta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennel-
liiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkas-
taa tunnistusmerkinnän. Mikäli koiralla on 
siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tun-
nista, on koiran omistajalla oltava muka-
naan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy 
lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, 
jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestä-
jän sulkea kyseinen koira pois tästä tapah-
tumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen ta-
pahtumaan.

COVID -ohjeita
Näyttelyssä noudatetaan Kennelliiton an-
tamia ohjeita koronavirustartuntojen eh-
käisemiseksi koiranäyttelyssä, jotka tulivat 
voimaan 1.8.2020 alkaen. 

Toivomme kaikkien noudattavan ohjeita ja 
pitävän riittävät etäisyydet, maskin käyttö 
on täysin hyväksyttävää myös kehässä koi-
raa esittäessä. 

Suosituksena on, että näyttelyyn saapuu 
ainoastaan 1 henkilö koiraa kohden. Huo-
mioithan myös, että näyttelyalueelle ei ole 
syytä tulla aiemmin kuin aikaisintaan tun-
tia ennen arvioitua arvosteluaikaa. 
Näyttelytoimikunta pyytää myös poistu-
maan näyttelypaikalta oman rodun jäl-
keen, mikäli koira ei ole menossa ryhmäkil-
pailuihin.
Tavoitteenamme on järjestää mahdollisim-
man turvallinen näyttely!

Toivomme kaikille mukavaa 
näyttelypäivää! 

HUOM! Päivitys 30.6.2021
Näyttelyyn on tullut viime hetken tuomarinmuutoksia, sillä Tino Pehar ei valitettavasti 
pääse arvostelemaan näyttelyymme.
Tino Peharille merkityt rodut arvostellaan seuraavasti:
- Mari Lackman arvostelee Tino Peharille merkityt rodut lauantaina 3.7.2021.
- Tarja Kallio arvostelee Tino Peharille merkityt rodut sunnuntaina 4.7.2021.
- Lauantaina 3.7.2021 Best in Show -tuomarina toimii Marja Talvitie.
- Sunnuntaina 4.7.2021 ryhmäkilpailuissa Tuula Savolainen arvostelee ryhmän FCI 7/8.



* = tuomarinmuutos 28.4.2021
** = uusi tuomarinmuutos  
 * = tuomarinmuutos 30.6.2021
Näyttelyn koiramäärä .................662 

KEHÄ 1
Leni Finne .................................71 
** pohjanpystykorva ............................17 10.00
* schipperke ..............................................6 11.00
* hollanninpaimenkoira, pk .................3 
* hollanninpaimenkoira, lk ...................1 
* belgianpaimenkoira, groenendael 4 
* beaucenpaimenkoira / beauceron .1 
* itäeuroopanpaimenkoira...................1 
* saarloos wolfhond................................1 
* komondor ...............................................1 12.00
* kuvasz .......................................................1 
* slovakiancuvac ......................................2 
* valkoinenpaimenkoira ......................16 
* saksanpaimenkoira ..............................6 
* saksanpaimenkoira, pk .......................2 
* serra de airesinpaimenkoira .............2 
* pieniamerikanpaimenkoira ..............2 
* tsekinpaimenkoira ...............................2 
* partacollie ...............................................3 

KEHÄ 2
Marianne Holm Larnemaa ......82 
welsh corgi cardigan ............................10 10.00
welsh corgi pembroke .........................22 
lancashirenkarjakoira .............................6 11.50
polski owczarek nizinny ........................1 
bordercollie ...............................................4 
shetlanninlammaskoira .......................36 12.30
- pennut ......................................................1 
- urokset ....................................................16 
- nartut  .....................................................19 
vanhaenglanninlammaskoira .............1 
pumi .............................................................2 

KEHÄ 3
Marja Talvitie ...........................69 
* bordeauxindoggi..................................1 10.00
* kanariandoggi .......................................1 
* espanjanmastiffi ...................................2 
* cane corso ...............................................3 
* kaukasiankoira.......................................1 
* bernhardinkoira, pk .............................1 
* estrelanvuoristokoira, pk ...................3 
* pyreneittenmastiffi ..............................5 

* pyreneittenkoira ...................................5 11.00
* broholminkoira .....................................1 
* isosveitsinpaimenkoira ......................1 
* leonberginkoira...................................11 
* landseer ...................................................2 12.00
* bokseri ......................................................5 
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira ..3 
* venäjänmustaterrieri ...........................1 
** ruotsinlapinkoira ................................2 
** suomenlapinkoira ............................21 

KEHÄ 4
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa .79 
pitkäkarvainen collie ............................18 10.00
sileäkarvainen collie ...............................2 11.00
medimurjenkoira .....................................2 
australiankelpie ........................................3 
australianpaimenkoira .........................13 
** harmaa norjanhirvikoira ................22 12.15
** jämtlanninpystykorva .....................19 

KEHÄ 5
Päivi Eerola ...............................65 
berninpaimenkoira ...............................16 10.00
snautseri, musta .......................................1 
snautseri, pippuri & suola .....................3 
suursnautseri, musta ..............................3 
dobermanni ...............................................2 
kääpiöpinseri ..........................................12 11.30
kääpiösnautseri, valkoinen ..................3 
kääpiösnautseri, musta .........................9 
kääpiösnautseri, musta-hopea ...........5 
kääpiösnautseri, pippuri & suola .....11 

KEHÄ 6
Mari Lackman ..........................58 
*volpino italiano ......................................3 10.00
*länsigöötanmaanpystykorva ............1 
*lunnikoira .................................................2 
*islanninlammaskoira ............................2 
*lapinporokoira ........................................8 
*chow chow ..............................................2 
*portugalinpodengo, 
    karkeak., keskikokoinen ....................2 11.00
*portugalinpodengo, 
     karkeak., pieni ......................................6 
*portugalinpodengo, sileäk., pieni ...3 
*perunkarvatonkoira, pieni .................1 
*perunkarvatonkoira, iso ......................2 
*faaraokoira ...............................................2 
*etnankoira ................................................1 12.00

LAUANTAI 3.7.2021 - RN 1/2 & 5/10



*basenji .......................................................5 
*thai ridgeback .........................................1 
*alaskanmalamuutti ...............................3 
*japaninpystykorva ................................2 
*shiba ...........................................................2 
*kainkoira ...................................................1 
*akita ............................................................1 
*amerikanakita .........................................8 

KEHÄ 7
Tarmo Viirtelä...........................51 
* venäjänvinttikoira ..............................13 11.00
* saluki .......................................................12 
* whippet ..................................................21 12.30
* afgaaninvinttikoira ...............................2 
* italianvinttikoira ....................................3 

KEHÄ 8
Vesa Lehtonen .........................30 
newfoundlandinkoira ..........................11 11.00
irlanninsusikoira .....................................14 
skotlanninhirvikoira ................................2 
espanjanvinttikoira .................................1 
sloughi .........................................................2 

KEHÄ 9
Tuula Savolainen .....................86 
karjalankarhukoira ................................13 09.30
länsisiperianlaika .....................................1 
itäsiperianlaika .........................................7 
suomenpystykorva ...............................24 10.45
* samojedinkoira....................................20 12.15
* siperianhusky .......................................21 

KEHÄ 10
Vytautas Baranauskas, Liettua 71 
tanskandoggi, sininen ...........................9 10.00
tanskandoggi, musta/harlekiini .........5 
tanskandoggi, kelt/tiikerijuov. ............2 
englanninbulldoggi................................4 11.00
rottweiler ....................................................8 
hovawart ....................................................2 
pomeranian ...............................................1 
saksanpystykorvien mittaus ....................  12.00
kleinspitz, valkoinen ...............................2 12.15
kleinspitz, muut värit .............................5 
kleinspitz, musta ja ruskea ...................4 
mittelspitz, valkoinen .............................2 
mittelspitz, muut värit .........................16 
mittelspitz, musta ja ruskea .................1 
grosspitz, valkoinen ................................1 
keeshond ....................................................9 

Ryhmäkilpailut LAUANTAI 

FCI 1/2  ........................Vytautas Baranauskas
FCI 5/10  .............................. Tuula Savolainen
Paras veteraani  .......................Tarmo Viirtelä
Paras kasvattajaryhmä ...........Marja Talvitie
Best in Show  .............................Marja Talvitie



* = tuomarinmuutos 28.4.2021
** = uusi tuomarinmuutos 
 * = tuomarinmuutos 30.6.2021
Näyttelyn koiramäärä .................744

KEHÄ 1
Leni Finne .................................65 
* jackrussellinterrieri ............................33 10.00
- pennut ......................................................2 
- urokset ....................................................16 
- nartut  .....................................................15 
* karkeakarvainen kettuterrieri ..........9 12.00
* sileäkarvainen kettuterrieri ...............5 
* bullterrieri ...............................................1 
* amerikanstaffordshirenterrieri ........3 
* staffordshirenbullterrieri..................14 

KEHÄ 2
Marja Talvitie ...........................77 
** labradorinnoutaja ............................21 10.00
* airedalenterrieri ....................................1 11.15
* parsonrussellinterrieri .........................8 
* valkoinen länsiylämaanterrieri ........9 
* borderterrieri .........................................3 
* manchesterinterrieri ...........................1 
* australianterrieri ...................................8 12.30
* norwichinterrieri ...................................2 
* norfolkinterrieri .....................................1 
* kerrynterrieri ..........................................2 
* saksanmetsästysterrieri ......................1 
* silkkiterrieri .............................................4 
* skyenterrieri............................................3 
** prahanrottakoira.................................1 
** mopsi ......................................................5 
** venäjänbolonka ..................................3 
** venäjäntoy, lyhytkarvainen.............1 
** venäjäntoy, pitkäkarvainen ............3 

KEHÄ 3
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa .74 
cairnterrieri ..............................................17 10.00
sealyhaminterrieri ...................................1 11.00
ceskyterrieri ...............................................1 
glen of imaalinterrieri ............................5 
dandiedinmontinterrieri .......................3 
irlanninterrieri ...........................................2 
vehnäterrieri ............................................12 
lakelandinterrieri .....................................1 12.30
walesinterrieri ...........................................1 
yorkshirenterrieri .....................................5 

brasilianterrieri .........................................3 
biewerterrieri ............................................3 
amerikanrottaterrieri..............................1 
bostoninterrieri ........................................4 
havannankoira ........................................15 

KEHÄ 4
Päivi Eerola ...............................88 
ranskanbulldoggi ..................................24 09.30
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ............7 11.00
phalène .......................................................3 
papillon .....................................................10 
bolognese ..................................................1 12.00
bichon frisé ..............................................26 
tiibetinspanieli ........................................17 

KEHÄ 5
Tarmo Viirtelä...........................98 
* coton de tuléar ....................................13 09.30
* kingcharlesinspanieli ..........................2 
* kromfohrländer .....................................1 
* kiinanharjakoira (ei pennut) ...........18 
* cavalier kingcharlesinspanieli 
    (ei pennut) ...........................................15 11.30
* chihuahua, lyhytkarvainen 
     (ei pennut) ..........................................18 
* chihuahua, pitkäkarvainen
     (ei pennut) ..........................................20 
* löwchen ...................................................4 
* lhasa apso ...............................................4 
* maltankoira ............................................3 

KEHÄ 6
Vytautas Baranauskas, Liettua 97 
tiibetinterrieri ..........................................22 09.30
villakoirien mittaus .....................................  10.50
villakoira, toy ...........................................12 11.00
villakoira, kääpiö, mu/ru/valk. ...........18 
villakoira, kääpiö, har/apr/pun .........11 12.30
villakoira, keskikok., mu/ru/valk .........9 
villakoira, keskikok., har/apr/pun.....12 
villakoira, iso, mu/ru/valk ......................9 
villakoira, iso, har/apr/pun ...................4 

KEHÄ 7
Tarja Kallio ...............................76 
*lyhytkarvainen unkarinvizsla ............6 10.00
*weimarinseisoja, lyhytkarvainen .....4 
*karkeakarvainen saksanseisoja ........9 
*lyhytkarvainen saksanseisoja ............6 11.00

SUNNUNTAI 4.7.2021 - RN 3/9 & 7/8



*bourbonnaisinseisoja ..........................2 
*sininenpicardienspanieli .....................1 
*pienimünsterinseisoja .........................4 
*stabijhoun ................................................2 
*bretoni .......................................................7 
*englanninsetteri ..................................10 12.15
*gordoninsetteri ......................................4 
*punavalkoinen irlanninsetteri...........2 
*punainen irlanninsetteri ...................19 

KEHÄ 8
Tuula Savolainen .....................85 
kultainennoutaja (ei pennut) ............39 09.30
- urokset ....................................................15 
- nartut  .....................................................24 
walesinspringerspanieli ......................11 11.45
englanninspringerspanieli .................35 
- urokset ....................................................15 
- nartut  .....................................................20 

KEHÄ 9
Vesa Lehtonen .........................84 
** kiinanharjakoira (pennut) ................1 10.00
** cavalier kingcharlesinspanieli (pennut) 1 
cockerspanieli .........................................13 
** chihuahua, lyhytkarv. (pennut) .....2 
** chihuahua, pitkäkarv. (pennut) .....2 
fieldspanieli ...............................................7 11.00
espanjanvesikoira ..................................12 
barbet ..........................................................2 12.15
lagotto romagnolo..................................9 
kooikerhondje ..........................................4 
** kiharakarvainen noutaja ..................1 
** novascotiannoutaja ...........................4 
** kultainennoutaja (pennut) ..............5 
sileäkarvainen noutaja ........................13 
chesapeakelahdennoutaja ..................1 
viiriäiskoira .................................................1 
sussexinspanieli .......................................1 
amerikancockerspanieli ........................5 

Ryhmäkilpailut SUNNUNTAI
 
FCI 3/9  ............................................Marja Talvitie
FCI 7/8 .....................................Tuula Savolainen
Paras veteraani  ................................ Leni Finne
Paras kasvattajaryhmä  ........... Tarmo Viirtelä
Best in Show  Marjatta Pylvänäinen-Suorsa


