
Tervetuloa näyttelyymme. 
Lue ohjeet huolella.

Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu 
sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa näyt-
telyyn ilmoitetun koiran ja yhden henkilön sisään-
pääsyyn.  
Saman perheen koira voi tulla näyttelyyn mukaan 
turistikoiraksi. Turistikoirallakin tulee luonnollises-
ti olla sääntöjen mukaiset rokotukset. 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyy-
dämme, että näyttelyalueelta poistutaan mahdol-
lisimman pian oman koiran arvostelun jälkeen, 
mikäli koiran ei tarvitse jäädä ryhmäkilpailuihin.
Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset sekä näyttelynumero. Numero-
lapun kiinnittämistä varten kannattaa varata klip-
si, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, 
makuualusta ja vesikuppi. 

Näyttelypaikka 
Villa Mainiemi, Mainiementie, 16900 Lammi
koordinaatit 61.1079 24.994

Ajo-ohje 
Katso karttakuva sivulta kolme (3).

Saapuminen
Emme peri pysäköinti- tai sisäänpääsymaksua. 
Pyydämme noudattamaan pysäköinnin ohjeistus-
ta. Alueella on yksisuuntainen liikenne.
Näyttelyn portit avataan klo 8.00

Asuntoautot
Yöpyville on varattu oma pysäköintialueensa. 
Asuntoautojen sähkö maksaa 10€/yö/auto ja se 
on varattava etukäteen 29.7. mennessä teksti-
viestillä liikennevastaavalle, Heikki Särkanmäki p. 
0400 420 034. Viestiin varausaika sekä auton rekis-
terinumero. Varaa saapuessasi maksuun tasaraha.

Rokotusten tarkistus
Näyttelyalueella ei ole erillistä rokotusten tarkis-
tuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset  tar-
kistetaan pistokokein näyttelyalueella. Varaudu 
siis esittämään rokotustodistukset niitä pyydettä-
essä. Näyttelymaksua ei palauteta, jos koiran osal-
listuminen estyy vanhentuneiden tai puutteel-
listen rokotusten vuoksi. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla, noin tuntia 
ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa ja viimeis-
tään klo 12.30. Rodun arvostelua ei aloiteta ennen 
aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.

Kehät ja niiden sijainti
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona, joten huomioi vaa-
tetus ja varustus vallitsevan säätilan mukaan.

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuo-
marimuutoksia, jotka selviävät oheisesta aika-
taulusta. Etukäteen ilmoitetulle varatuomarille 
siirretyt rodut on merkitty #-merkillä, muille tuo-
mareille siirretyt rodut ovat merkitty *-merkillä. 
Siirrot ennakkoon ilmoitetulle varatuomarille ei-
vät oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen. 
Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa ilmoit-
taumisensa tuomarimuutoksen takia, ilmoita 
siitä viimeistään 30.7. leimatulla kirjeellä. Valmiin 
lomakkeen peruutusta varten löydät tämän näyt-
telykirjeen lopusta. Lähetä peruutuksen mukana 
koirasi numerolappu ja postita osoitteella Risto 
Rautavirta, Palokuja 3, 16900 Lammi tai skannat-
tuna e-mail: risto@rautavirtaa.fi sekä ilmoittamal-
la pankkitilin numero, jolle palautus maksetaan. 
Nopeutat maksunpalautusta liittämällä mukaan 
kuitin maksutapahtumasta. Näyttelytoimikunnan 
on palautettava ilmoittautumismaksu neljän vii-
kon kuluessa näyttelyn päättymisestä.
Näyttelytoimikunta perii palautuksesta 5€ käsitte-
lykuluja / maksutapahtuma

Järjestäjät: Lammin Riistamiehet ry, Evon Hirviseurue ry ja Kiharakerho – Curlyklubben ry



Toimisto ja palkinnot
Näyttelyalueen välttämättömät palvelut (toimisto 
ja palkinnot) pyritään järjestämään mahdolliset 
lähikontaktit minimoiden. Palkintoesineet ovat 
haettavissa näyttelyalueella sijaitsevasta palkin-
tojenjakopisteestä näyttelyn aikana arvostelulo-
maketta näyttämällä. Palkintoja ei postiteta jälki-
käteen.

Luettelot
Painettu luettelo 5 €
Näyttelyssä on myynnissä myös painettu luettelo 
hintaan 5 €. Sen voi ostaa kioskista, toimistosta 
sekä rokotusten tarkastajilta. Varaa tasaraha.
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja 
näyttelyn tulospalvelun 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 jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia ja kasvattajaluokkia koskevat 
tiedustelut :
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. 09 887 30 320 
tai e-mail: info@showlink.fi. 
Tiedustelut näyttelypäivänä 
Jaana Ikäheimo 044 35 55 261 tai 
jaanaikaheimo@gmail.com

Muuta tiedotettavaa
–  Perjantai-ilta on varattu näyttelyn pystyttämi-

seen, joten suotakoon näyttelyn rakentajille 
työrauha.

–  Telttojen pystytys niille varatuille alueille on 
sallittua. Näyttelyyn osallistuvien toivotaan va-
raavan riittävästi aikaa saapumiseen ja parkkee-
raukseen.

–  ÄLÄ JÄTÄ KOIRIA AUTOON AURINKOISELLA 
SÄÄLLÄ! Autossa lämpötila voi pilviselläkin 
säällä nousta nopeasti koiralle hengenvaaralli-
siin lukemiin. Huolehdithan myös alueen siiste-
ydestä ja korjaat karvat, roskat ja muut jätökset 
pois sekä toimitat ne välittömästi niille varattui-
hin jäteastioihin.

–  Tupakointi sallittu vain siihen merkityllä paikalla.
–  Alueella on myös kahvio sekä mahdollisuus ruo-

kailuun.
–  Mainiemestä saatavilla myös monenlaista ma-

joitusta. Tiedustelut Aino Juhola p. 040 671 2129

Koronaan liittyvää ohjeistusta
Ethän tule näyttelyalueelle sairaana. Jokainen 
saapuu alueelle omalla vastuullaan. Alueella nou-
datetaan viranomaisten sekä SKL:n ohjeita yleisö-
tapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisen 
osalta.  Muistutamme pitämään 1 – 2 m turvavälin 
muihin ihmisiin aina kun se on mahdollista. Tuo-
marit, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät 
kättele. Tuomaritelttaan on pääsy ainoastaan tuo-
marilla ja kehätoimitsijoilla. Kehässäkin esiintyes-
sä on huolehdittava tarpeellisista turvaväleistä, 
koiramääräisesti isot luokat voidaan jakaa osiin 
mikäli kaikki luokan koirat eivät mahdu yhtä aikaa 
kehään turvavälit huomioiden. Tuomari voi halu-
tessaan pyytää esittäjää näyttämään koiran pu-
rennan. Näyttelyalueella suositellaan kasvosuojan 
käyttöä sekä pitämään huolta käsihygieniasta. 

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton roko-
tusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi 
myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toi-
mii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa 
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Tapahtuman järjes-
täjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotus-
määräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta 
tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot 
sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassa-
olopäivä. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva 
maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla roko-
tettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon va-
roaika). Alle vuoden iässä annettu tehosteroko-
tus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu roko-
tus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja 
tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä rai-
votautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus 
on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksis-
sa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kol-
men viikon varoaika). 



Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymi-
sen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä 
määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusri-
puliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelys-
kään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tu-
lehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa 
oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Loistartunnat on asian-
mukaisesti 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 anti-
dopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaik-
kia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoit-
teessa 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 tapah-
tumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikro-
siru estää koiran osallistumisen tapahtumaan 

Näyttelytoimikunta toivottaa mukavia 
ja turvallisia näyttelypäiviä!



LAUANTAI 31.7.2021 – RN 3/5 & 7/8

Tuomarinmuutokset on merkitty aikataului-
hin *-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoite-
tulle tuomarille on merkitty #-merkillä, eivät-
kä ne oikeuta maksunpalautukseen.
Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, 
tarkista rodun arvostelun alkamisaika aika-
tauluista. 
Näyttelypaikalle saa tulla noin tuntia ennen 
rodun arvostelua ja paikalta on poistuttava 
kun koira on arvosteltu. Arvostelua EI aloiteta 
ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. 

Näyttelyn koiramäärä ...................................... 503

KEHÄ 1  
Saija Juutilainen .......................... 74
* alaskanmalamuutti ........................ 8 10.00
* akita ..................................................... 6 
* amerikanakita .................................. 3 
* karjalankarhukoira ......................... 5 10.50
* harmaa norjanhirvikoira .............. 7 
* lapinporokoira ................................. 2 
* pohjanpystykorva .......................... 3 
* suomenpystykorva ........................ 1 
* kainkoira ............................................ 1 
* buhund .............................................. 3 
* kishunkoira ....................................... 1 
* volpino italiano ............................... 1 
* länsigöötanmaanpystykorva ..... 6 12.15
* meksikonkarvatonkoira, iso ........ 1 
* meksikonkarvatonkoira, keskik. 1 
* perunkarvatonkoira, iso ............... 1 
* perunkarvatonkoira, keskik. ....... 1 
* perunkarvatonkoira, pieni .......... 1 
* pointteri ............................................. 2 
* fieldspanieli ...................................... 7 
* japaninpystykorva ......................... 3 
* kooikerhondje ................................. 4 
* lagotto romagnolo......................... 6

KEHÄ 2
Perttu Ståhlberg .......................... 76
portugalinpodengo, sk., pieni ...... 1 10.00
basenji ................................................... 2 
etnankoira ............................................ 1 
eurasier.................................................. 6 
jakutianlaika ........................................ 1 
länsisiperianlaika ............................... 1 
amerikancockerspanieli .................. 3 
cockerspanieli ...................................21 10.45
englanninspringerspanieli ...........18 11.50
walesinspringerspanieli .................. 7 

espanjanvesikoira .............................. 6 
irlanninvesispanieli ........................... 1 
portugalinvesikoira ........................... 2 
kiharakarvainen noutaja ................. 1 
sileäkarvainen noutaja .................... 5 

KEHÄ 3
Erja Nummi................................... 86
Harjoitusarvostelija Anett Finnig;  
kaikki FCI 7 rodut
stabijhoun ..........................................10 09.30
bretoni ................................................... 1 
pienimünsterinseisoja ..................... 1 
italianseisoja ........................................ 1 
sininenpicardienspanieli ................. 1 
novascotiannoutaja .......................... 9 10.15
lyhytkarvainen saksanseisoja ........ 8 
karkeakarvainen saksanseisoja .... 7 
pitkäkarvainen saksanseisoja ....... 2 
weimarinseisoja, lk ............................ 2 
punainen irlanninsetteri ...............13 12.00
labradorinnoutaja ...........................31 12.45
- pennut ................................................ 1 
- urokset ................................................ 7 
- nartut  ...............................................23 

KEHÄ 4
Esa Ruotsalainen ......................... 91
saksanpystykorva, pomeranian ... 2 09.30
spitzien mittaus.....................................  9:40
kleinspitz, valkoinen ......................... 2 09.55
kleinspitz, muut värit ....................... 2 
mittelspitz, musta ja ruskea ........... 1 
mittelspitz, muut värit ...................18 
keeshond .............................................. 9 11.10
ruotsinlapinkoira ............................... 4 
suomenlapinkoira ...........................12 
samojedinkoira .................................22 12.30
kultainennoutaja .............................19 

KEHÄ 5 .......................................... 
Tarmo Viirtelä............................... 94
airedalenterrieri ................................. 1 10.00
bullterrieri ............................................ 5 
englanninkääpiöterrieri .................. 1 
bedlingtoninterrieri .......................... 2 
borderterrieri ....................................18 10.20
vehnäterrieri ........................................ 1 
kerrynterrieri ....................................... 2 
irlanninterrieri ..................................... 2 
lakelandinterrieri ............................... 1 
australianterrieri ..............................14 11.30



cairnterrieri .......................................... 2 
norfolkinterrieri .................................. 3 
norwichinterrieri ................................ 9 
sileäkarvainen kettuterrieri ............ 5 12.50
karkeakarvainen kettuterrieri ....... 5 
yorkshirenterrieri ............................... 3 
silkkiterrieri .......................................... 4 
biewerterrieri ...................................... 2 
sealyhaminterrieri ............................. 1 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..... 4 
skotlanninterrieri ............................... 1 
glen of imaalinterrieri ...................... 6 
dandiedinmontinterrieri ................. 1 
skyenterrieri......................................... 1 

KEHÄ 6
Nina Janger .................................. 82
amerikanstaffordshirenterrieri ..... 1 10.00
staffordshirenbullterrieri...............22 
jackrussellinterrieri..........................22 11.15
parsonrussellinterrieri ...................... 4 
shiba ....................................................... 9 
jämtlanninpystykorva ....................10 13.00
siperianhusky ....................................14

Ryhmäkilpailut 31.7. FCI 3/5 & 7/8 
FCI 3/5 ...................................................Nina Janger
FCI 7/8 ................................................... Erja Nummi

BIS-kasvattaja ................................. Tarmo Viirtelä
BIS-veteraani ............................Esa Ruotsalainen

Best in Show ..............................Perttu Ståhlberg

SUNNUNTAI 1.8.2021 – RN 2/10 & 4/6

Tuomarinmuutokset on merkitty aikataului-
hin *-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoite-
tulle tuomarille on merkitty #-merkillä, eivät-
kä ne oikeuta maksunpalautukseen.
Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, 
tarkista rodun arvostelun alkamisaika aika-
tauluista. 
Näyttelypaikalle saa tulla noin tuntia ennen 
rodun arvostelua ja paikalta on poistuttava 
kun koira on arvosteltu. Arvostelua EI aloiteta 
ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. 

Näyttelyn koiramäärä ...................................... 421

KEHÄ 1
Annukka Paloheimo Segersven ......  47
* landseer .......................................... 18 10.00
* leonberginkoira............................ 10 11.00
* hovawart ...........................................5 
* kaukasiankoira.................................2 
* estrelanvuoristokoira, lk. ..............1 11.50
* estrelanvuoristokoira, pk. ............1 
* entlebuchinpaimenkoira .............1 
* bokseri ................................................2 

* broholminkoira ...............................5 
* alentejonkoira..................................1 
* kanariandoggi .................................1 

KEHÄ 2
Sanna Vakkilainen ......................  69
englanninbulldoggi..........................4 10.00
bernhardinkoira, lk ............................2 
berninpaimenkoira ...........................5 
pyreneittenkoira ................................5 
pyreneittenmastiffi ...........................1 
tiibetinmastiffi ....................................1 
dobermanni .........................................2 11.00
rottweiler ..............................................1 
bordeauxindoggi ...............................1 
bullmastiffi ...........................................3 
* cane corso .........................................1 
* espanjanmastiffi .............................2 
* dogo argentino ...............................2 
* mastiffi ................................................2 
* tornjak ................................................1 
tanskandoggi, kelt. ja tiik.  ........... 25 11.45
tanskandoggi, musta ja harlekiini .9 
tanskandoggi, sininen .....................2 



KEHÄ 3
Erja Nummi..................................  66
beagle ................................................. 16 10.00
#dreeveri ...............................................3 11.00
bretagnenbassetti .............................3 
petit basset griffon vendéen .........1 
#grand basset griffon vendéen ....3 
#basset artésien normand .............2 
#griffon bleu de gascogne .............1 
#baijerinvuoristovihikoira ..............1 
#hannoverinvihikoira .......................1 
#amerikankettukoira ........................1 
suomenajokoira .................................7 12.00
#eestinajokoira ...................................1 
#karkeakarv. italianajokoira ...........1 
#plottinajokoira..................................1 
rhodesiankoira ...................................6 
dalmatiankoira ................................ 18 13.00

KEHÄ 4
Marianne Holm Larnemaa .........  71
pinseri ....................................................2 09.30
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ...3 
afgaaninvinttikoira ............................1 
venäjänvinttikoira .............................8 
azawakh ................................................3 
saluki ................................................... 17 10.30
whippet .............................................. 31 11.30
- pennut ................................................2 
- urokset ................................................8 
- nartut  .............................................. 21 
italianvinttikoira .................................6 

KEHÄ 5
Tarmo Viirtelä..............................  89
appenzellinpaimenkoira .................1 09.30
snautseri, musta .................................1 
snautseri, pippuri & suola ...............1 
mäyräkoirien mittaus .....................  9:45
kaniinimäyräkoira lk .........................1 10.00
kaniinimäyräkoira kk ........................2 
kaniinimäyräkoira pk ........................1 
kääpiömäyräkoira lk .........................6 
kääpiömäyräkoira kk ........................5 
kääpiömäyräkoira pk ..................... 13 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ........ 16 11.30
mäyräkoira, karkeakarvainen ..... 34 12.15
- urokset ............................................. 17 
- nartut  .............................................. 17 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ...........8 

KEHÄ 6
Nina Janger .................................  80
apinapinseri .........................................2 10.00
kääpiöpinseri ................................... 17 
shar pei ..................................................2 11.00
keskiaasiankoira .................................2 
newfoundlandinkoira ................... 14 
kääpiösnautseri, musta ...................6 12.15
kääpiösnautseri, musta-hopea .....3 
kääpiösnautseri, pippuri & suola .4 
kääpiösnautseri, valkoinen ............1 
suursnautseri, musta ........................3 
englanninvinttikoira .........................3 12.50
espanjanvinttikoira ...........................1 
puolanvinttikoira ...............................2 
unkarinvinttikoira ..............................4 
irlanninsusikoira .............................. 16 

Ryhmäkilpailut 1.8. FCI 4/6 & 2/10 
FCI 4/6 ...................... Marianne Holm-Larnemaa
FCI 2/10 ............................................ Tarmo Viirtelä

BIS-kasvattaja ................................. Tarmo Viirtelä
BIS-veteraani ......... Marianne Holm-Larnemaa

Best in Show .......... Marianne Holm-Larnemaa



HÄMEENLINNA/LAMMI RYHMÄNÄYTTELYT 31.7.–1.8.2021
PERUUTUSILMOITUS TUOMARIMUUTOKSEN VUOKSI

Ilmoita seuraavat tiedot viimeistään perjantaina 30.7.2021 postileimatulla kirjeellä. 
Postita kirjeesi sekä koiran numerolappu osoitteella:  
Risto Rautavirta, Palokuja 3, 16900 Lammi tai skannattuna e-mail: risto@rautavirtaa.fi

Koiran rotu

Koiran Nimi

Maksettu ilmoittautumismaksu, €

Pyydetään palauttamaan tilille IBAN

Palautuksen saaja ja puhelinnumero

Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa 
näyttelyn päättymisestä. Palautettavasta summasta vähennetään 5 eur käsittelykulu. 
Voit nopeuttaa käsittelyä liittämällä peruutukseen kopion maksukuitista.




