
Tervetuloa Kuopion pentunäyttelyyn! 
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näytte-
lynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden hen-
kilön sisäänpääsyyn. Yhden koiran mukana voi paikalle tulla enintään 
kolme ihmistä, katso pääsyliput ja hinnat. Muista ottaa mukaan koiran 
rekisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista 
myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Koronaviruksen le-
viämisen ehkäisemiseksi pyydämme, että näyttelyalueelta poistutaan 
mahdollisimman pian oman koiran arvostelun jälkeen, mikäli koiran ei 
tarvitse jäädä ryhmäkilpailuihin. 

Näyttelypaikka ja saapuminen
Näyttelypaikkana toimii Matkailukeskus Rauhalahti, os. Rauhankatu 3, 
Kuopio. Näyttelyalueelle pääsee kello 7.30 alkaen ja näyttelyssä ei ole 
erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset 
tarkastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa 
näyttelypaikalla. Rodun arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun mer-
kittyä aloitusaikaa. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 

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

Parikilpailu
Ilmoittautuminen paikan päällä, osallistumismaksu 10 €. Parikilpailuun 
voivat osallistua samanrotuiset koirat, jotka ovat ilmoitettu näyttelyyn.  

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 0401644600
Tiedustelut näyttelypäivänä: Tuula Laitinen 0505125031

Pääsyliput ja hinnat
Ei sisäänpääsy- ja pysäköintimaksua.
Mobiililuettelo .........2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospal-
velun tuottava mobiilisovellus. 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 edeltävällä viikolla. Luettelo julkais-
taan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 

Korona-ohjeistus
• Älä saavu paikalle, jos olet sairas tai epäilet tartuntaa! 
• Näyttelyyn osallistutaan omalla vastuulla.
• Otathan muut huomioon pitämällä vähintään 1–2 metrin turva-

välin muihin.
• Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.
• Vältä kättelyä, huolehdi käsihygieniasta.
• Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisö-

tapahtumien ja koiranäyttelyjen järjestämisestä.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Koiran 
rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus 
toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja 
-kokeissa. 

Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmää-
räyksiä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  yk-
siselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle annetun  rokotteen  valmis-
teyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  viimeinen  voimassaolopäivä.  
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seu-
raavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusroko-
tus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, parvovirusripulia  ja  
tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen  viikon  varoaika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  tehosterokotus  
on  voimassa  yhden  vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut te-
hosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  rokotus  on  voimassa  yh-
den  vuoden.  Vuoden  iässä  tai  vanhempana annetut rokotukset ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatu-
lehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vä-
hintään 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, parvovirusripuliin, tarttuvaan mak-
satulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ol-
lut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidet-
tava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näytte-
lyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja do-
pingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.
kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyis-
sä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnis-
tusmerkinnän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät 
lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lu-
kulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löy-
tyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kysei-
nen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa pentunäyttelypäivää!

Järjestäjät: Pohjois-Savon Kennelpiiri

HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! 
Autossa lämpötila voi kohota nopeasti tappaviin lukemiin. 



Arvioitu arvosteluaikataulu
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä. 

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyydämme, että näytte-
lyalueelta poistutaan mahdollisimman pian oman koiran arvostelun 
jälkeen, mikäli koiran ei tarvitse jäädä ryhmäkilpailuihin. 

Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. 
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KEHÄ 1
Maarit Hassinen ..................................................................... 88
cavalier kingcharlesinspanieli ............................................................2 10.00
bichon frisé ...............................................................................................5 
havannankoira .........................................................................................4 
coton de tuléar ........................................................................................5 
lhasa apso .................................................................................................2 
maltankoira...............................................................................................5 11.00
löwchen .....................................................................................................1 
papillon ......................................................................................................5 
tiibetinspanieli .........................................................................................1 
chihuahua, pitkäkarvainen .................................................................5 
chihuahua, lyhytkarvainen .................................................................1 
kiinanharjakoira ......................................................................................4 12.00
prahanrottakoira .....................................................................................1 
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen ......................................2 
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen ...............3 
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen ..............................3 
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen ......................4 
villakoira, toy ............................................................................................2 
länsigöötanmaanpystykorva .............................................................2 
suomenpystykorva ................................................................................3 
pohjanpystykorva ..................................................................................2 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ....................................................1 
kääpiösnautseri, musta-hopea ..........................................................1 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ......................................................1 
suursnautseri, musta .............................................................................3 
newfoundlandinkoira ...........................................................................6 
mastiffi ........................................................................................................2 
bullmastiffi ................................................................................................2 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ......................................................1 
berninpaimenkoira ................................................................................7 
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen .................................1 
tanskandoggi, musta ja harlekiini ....................................................1 

KEHÄ 2
Mari Lackman ........................................................................ 81
beagle .........................................................................................................2 10.00
basset hound ...........................................................................................1 
bretagnenbassetti ..................................................................................1 
dreeveri ......................................................................................................5 
dalmatiankoira ........................................................................................4 
suomenajokoira ......................................................................................2 
plottinajokoira .........................................................................................2 
venäjänajokoira .......................................................................................1 11.00
faaraokoira ................................................................................................2 
alaskanmalamuutti ................................................................................5 
amerikanakita ..........................................................................................2 
harmaa norjanhirvikoira ......................................................................4 
lapinporokoira .........................................................................................2 
suomenlapinkoira ..................................................................................8 12:00
samojedinkoira ........................................................................................1 
saksanpystykorva, keeshond .............................................................1 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit .....................................3 
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit .......................................1 
saksanpystykorva, pomeranian ........................................................1 
japaninpystykorva .................................................................................1 
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni ...............................2 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ................................................1 
perunkarvatonkoira, pieni ..................................................................1 
basenji ........................................................................................................3 
welsh corgi pembroke ..........................................................................4 
mudi ............................................................................................................1 
australiankelpie .......................................................................................1 
pieniamerikanpaimenkoira ................................................................1 
australianpaimenkoira ..........................................................................1 
pitkäkarvainen collie .............................................................................4 
partacollie .................................................................................................1 
bordercollie ..............................................................................................2 
brienpaimenkoira / briardi ..................................................................1 
valkoinenpaimenkoira ..........................................................................4 
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen ..........................................1 
beaucenpaimenkoira / beauceron ...................................................1 
belgianpaimenkoira, groenendael ..................................................1 

belgianpaimenkoira, tervueren ........................................................1 
belgianpaimenkoira, malinois ...........................................................1 

KEHÄ 3
Marja Talvitie ......................................................................... 82
barbet .........................................................................................................1 10.00
walesinspringerspanieli .......................................................................2 
englanninspringerspanieli ..................................................................3 
labradorinnoutaja ..................................................................................3 
kultainennoutaja ....................................................................................1 
sileäkarvainen noutaja .........................................................................1 
novascotiannoutaja ...............................................................................2 
amerikancockerspanieli .......................................................................1 
vehnäterrieri .............................................................................................1 
bullterrieri .................................................................................................1 
brasilianterrieri ........................................................................................1 
manchesterinterrieri .............................................................................2 
karkeakarvainen kettuterrieri ............................................................1 11.00
parsonrussellinterrieri ...........................................................................1 
jackrussellinterrieri.................................................................................4 
norfolkinterrieri .......................................................................................2 
norwichinterrieri .....................................................................................5 
cairnterrieri ...............................................................................................2 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..........................................................1 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ................................................................2 12.00
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ...........................1 
mäyräkoira, karkeakarvainen .............................................................2 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ........................1 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................................................................4 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ...........................1 
italianvinttikoira ......................................................................................1 
whippet ......................................................................................................4 
saluki ...........................................................................................................1 
venäjänvinttikoira ..................................................................................5 
* punainen irlanninsetteri ...................................................................1 
* englanninsetteri ..................................................................................1 
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen ...................................................1 
* lyhytkarvainen saksanseisoja ..........................................................2 
* kaukasiankoira......................................................................................5 
* dobermanni...........................................................................................4 
* rottweiler ................................................................................................1 
* saksanpaimenkoira .............................................................................5 
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen .............................................1 
* sileäkarvainen collie ...........................................................................3 
* shetlanninlammaskoira .....................................................................1 
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