
Tervetuloa Kuopion Mehtäkoera  
ryhmänäyttelyyn!
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. 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 
pyydämme, että näyttelyalueelta poistutaan 
mahdollisimman pian oman koiran arvostelun 
jälkeen, mikäli koiran ei tarvitse jäädä ryhmä-
kilpailuihin. 

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Kuopiossa Matkailu-
keskus Rauhalahti, os. Rauhankatu 3, Kuopio.

Saapuminen
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkas-
tuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset 
tarkastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, että 
olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Ro-
dun arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun 
merkittyä aloitusaikaa. Ulkoiluta koirasi ennen 
näyttelyalueelle saapumista. Näyttelyalueelle 
pääsee klo 7.30 alkaen. Kehissä arvostelu al-
kaa kello 10. 

Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa näyttelyn 
toimistosta näyttelyn ajan esittämällä arvos-
telulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse. 
Palkintojenjakopisteessä on suotavaa käyttää 
kasvomaskia.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheisesta 
aikataulusta. Etukäteen varalle ilmoitetulle 
tuomarille siirretyt rodut on merkitty #-mer-
killä, muille tuomareille siirretyt rodut on mer-
kitty *-merkillä. Näyttelymaksua ei palauteta, 
mikäli rotu on siirretty etukäteen ilmoitetulle 
varatuomarille. Mikäli näytteilleasettaja haluaa 
peruuttaa osallistumisensa *-merkityn tuoma-
rinmuutoksen vuoksi, ilmoita siitä 26.8.2021 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen Eija Ai-
raksinen eija.airaksinen@kuopio.fi. 
Laita liitteeksi koiran numerolappu sekä kopio 
kuitista. Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä 
ilmoittautumismaksun palauttamisesta aiheu-
tuvat pankki- ja käsittelykulut.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. (09) 887 30 
320 tai e-mail: info@showlink.fi. 

Tiedustelut ennen näyttelyä Kari Leppänen, 
puh.  040 1644600.
Tiedustelut näyttelypäivänä: Tuula Laitinen, 
puh. 050 5125031.

Hinnat
Ei parkkimaksua tai sisäänpääsymaksua.
Ei painettua luetteloa.
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. 

Majoitustarjous Rauhalahti
Varaukset www.visitrauhalahti.fi online varaa-
mosta. Koodilla ”Mehtäkoera” saatte alennusta 
-10% hinnasta. Alennusta myös asuntoauto ja 
telttapaikkoihin. Lemmikit ovat tervetulleita 
kaikkiin mökkeihin.

Muuta huomioitavaa
–  Älä saavu paikalle, jos olet sairas tai epäilet 

tartuntaa! 
–  Näyttelyyn osallistutaan omalla vastuulla.
–  Otathan muut huomioon pitämällä vähin-

tään 1–2 metrin turvavälin muihin.
–  Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.
–  Vältä kättelyä, huolehdi käsihygieniasta.
–  Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja 

SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koira-
näyttelyjen järjestämisestä.

Koirien rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuk-
sen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobii-
lisovellus toimii virallisena rokotustodistukse-
na kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksi-
selitteiset tunnistustiedot sekä koiralle anne-
tun rokotteen valmisteyhteenvedon mukai-
nen 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 
ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan päät-
tymisen 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 jär-
jestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

Järjestäjä:  Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ja Pohjois-Savon Beagleyhdistys



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU

Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä. Siirrot en-
nalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty #-merkillä, eivätkä 
ne oikeuta maksunpalautukseen.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyydämme,  että näyt-
telyalueelta poistutaan mahdollisimman pian  oman koiran arvos-
telun jälkeen, mikäli koiran ei tarvitse  jäädä ryhmäkilpailuihin. 

Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. 
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RYHMÄKILPAILUT
FCI 5 .....................................................................................Maarit Hassinen
FCI 6 ............................................................................................. Niina Romo
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paras veteraani ..............................................................Aila Lehmussaari
paras kasvattajaryhmä ...................................................... Marja Talvitie
Best in Show .........................................................................Mari Lackman

Toivotamme kaikille oikein mukavaa ja 
turvallista näyttelypäivää!


