
Tervetuloa Lapinlahden ryhmä- 
näyttelyyn! 

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaika-
taulu sekä koirasi näyttelynumero. 
Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, 
rokotustodistukset ja näyttelynumero. Nume-
rolapun kiinnittämistä varten kannattaa vara-
ta klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttely-
remmi, makuualusta ja vesikuppi. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saa-
pumista. Liikenteenohjaajiltamme ja park-
kipaikkaohjaajiltamme saat koirankakka-
pusseja. Näyttelyalueelle saapuessa sekä 
näyttelyalueelle olemme varanneet USEITA 
KANNELLISIA ROSKA-ASTIOITA. Rokotusto-
distukset tarkistetaan pistokokein klo 8.00 
alkaen. Arvostelua ei aloiteta ennen aikatau-
luun merkittyä kellonaikaa – pyydämme että 
otat huomioon rodun arvostelun alkamisajan 
saapuessasi näyttelyyn. Terveysturvallisuus-
syistä pyydämme, että näyttelystä poistutaan 
mahdollisimman pian oman koiran arvostelun 
jälkeen. Ei koske loppukilpailuihin osallistuvia 
(ROP, RYP tai BIS).

Näyttelypaikka 
Näyttelypaikkana on Alapitkän koulun ul-
ko-alue, os. Koulutie 2, 71910 Alapitkä. Saa-
puessasi kantatie 5:ltä liikenteenohjaajamme 
ohjaavat parkkipaikoille. Mikäli tarvitset pur-
kupaikkaa (esim. useampi koira tai teltta mu-
kana) ennen parkkipaikalle siirtymistä, kerro 
liikenteenohjaajillemme. Näyttelypaikalla on 
nimetty alue mahdollisia näyttelytelttoja var-
ten. Näyttelyalueella on ostettavissa grillimak-
karaa, sämpylöitä ja virvokkeita. Kahvilapal-

velut koiraystävälliseltä Kahvila Unskalta, joka 
sijaitsee näyttelyalueen naapurissa viitostien 
toisella puolen, ja jonne pääsee kätevästi kä-
vellen alikulkutunnelin kautta. Kahvila Unska 
palvelee näyttelypäivänä klo 8–18 välisenä 
aikana.

Hinnasto 
Varaathan mielellään tasarahan valmiiksi!
Aikuiset  5 €
Lapset alle 12 v. ei pääsymaksua
Pysäköinti Ei pysäköintimaksua. 
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. 

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (ark. klo 11–17), puh. (09) 887 30 
320, e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut, tiedustelut näyttelypäivänä: 
puh. 040 3569314

Palkinnot 
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjako-
pisteestä. Näyttelytoimikunta ei postita pal-
kintoja jälkikäteen.
Muuta huomioitavaa
Jokainen saapuu paikalle omalla vastuulla. 

Järjestäjä: Lapinlahden Kennelkerho



Alueella noudatetaan viranomaisten ja SKL:n 
ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyi-
den järjestämisen osalta. Näyttelyalueelle ei 
saa tulla oireisena. Muistutamme pitämään 
riittävät turvavälit muihin ihmisiin aina kun se 
on mahdollista. Suosittelemme maskien käyt-
töä. Näyttelyalueella on riittävästi käsidesipis-
teitä. Vain wc-tilat sijaitsevat koulun sisätilois-
sa, kaikki muut toiminnot ulko-alueella.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuk-
sen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobii-
lisovellus toimii virallisena rokotustodistukse-
na 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 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 en-
nen 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, 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 
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

TUOMARINMUUTOS 11.8.
Halutessasi peruuttaa koirasi osallistumisen 
*-merkityn tuomarinmuutoksen takia, toimi 
seuraavasti:
– ilmoita hyvissä ajoin ennen arvostelun 
alkua perumisestasi sähköpostitse osoittee-
seen kaariainen.pertti@gmail.com (ilmoita 
koiran nimi, rotuja ja numero, omat tilitietosi 

ja yhteystietosi) ja liitä mukaan kopio maksu-
kuitista ja näyttelynumerosta.
– tai voit perua koirasi osallistumisen näytte-
lyn toimistoon ennen arvostelun alkua
Näyttelysääntöjen mukaan viime hetken tuo-
marinmuutoksessa on peruminen tehtävä en-
nen arvostelun alkamista. 
Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä ilmoit-
tautumismaksun palauttamisesta aiheutuvat 
pankki- ja käsittelykulut.

Toivotamme mukavaa näyttelypäivää!

Arvioitu arvosteluaikataulu
Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tark-
ista rodun arvostelun alkamisaika aikatauluista. 
Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkit-
tyä alkamisaikaa. 

Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi  
rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä 
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuulu-
vat koirat.

Näyttelyn koiramäärä ...................363 

PÄIVITYS 11.8.2021 TUOMARINMUUTOS
Katja Partanen ei valitettavasti pääse saapu-
maan näyttelyyn arvostelemaan. 
•  Suomenajokoirat arvostelee Erja Nummi kehässä 
3 viimeisenä rotuna.
•  Itäsiperianlaikat arvostelee Pekka Teini kehässä 2 
viimeisenä rotuna.
•  Jämtlanninpystykorvat, harmaa norjanhirvikoirat 
ja venäläis-eurooppalaisen laikan arvostelee Tarja 
Kallio kehässä 1 klo 9 alkaen.

KEHÄ 1 
Tarja Kallio .....................................52 
* jämtlanninpystykorva ......................37 09.00
- urokset ...................................................15 
- nartut  ....................................................22 
* harmaa norjanhirvikoira .................14 11.15
* venäläis-eurooppalainen laika ....... 1 

KEHÄ 2 
Pekka Teini .....................................83
Harjoitusarvostelija: Tuominen Matti, karja-
lankarhukoira, pohjanpystykorva, suomen-
pystykorva
karjalankarhukoira ...............................17 10.00
islanninlammaskoira ............................. 1 11.00
lapinporokoira ......................................... 4 
lunnikoira .................................................. 2 
länsigöötanmaanpystykorva ............. 4 
pohjanpystykorva .................................. 6 
ruotsinlapinkoira .................................... 2 12.00
suomenlapinkoira ................................18 
suomenpystykorva ..............................16 
#itäsiperianlaika ....................................13 

KEHÄ 3 
Erja Nummi.....................................87 
venäjänajokoira .....................................21 10.00
amerikankettukoira ............................... 5 11.30
dreeveri ...................................................... 3 
beagle .......................................................14 
basset artésien normand ..................... 1 12.30
basset hound ........................................... 1 
grand basset griffon vendéen ........... 2 
bretagnenbassetti .................................. 1 
dalmatiankoira ........................................ 8 
dunkerinajokoira .................................... 1 
karkeakarvainen italianajokoira ........ 3 
rhodesiankoira ........................................ 4 
#suomenajokoira ..................................23 

 



KEHÄ 4 
Paavo Mattila .................................74 
Harjoitusarvostelija: Kallio Tarja, lagotto romag-
nolo, sileäkarvainen noutaja ................... 
lagotto romagnolo................................. 6 10.00
labradorinnoutaja ................................17 
novascotiannoutaja ............................... 2 11.15
portugalinvesikoira ................................ 3 
kultainennoutaja ..................................39 
- urokset ...................................................16 
- nartut  ....................................................23 
sileäkarvainen noutaja ......................... 7 14.00

KEHÄ 5 
Tuula Savolainen ...........................67 
Harjoitusarvostelija: Kallio Tarja, kiharakarvainen 
noutaja, barbet, espanjanvesikoira, 
cockerspanieli, amerikancockerspanieli, 
englanninspringerspanieli, 
walesinspringerspanieli, kooikerhondje
kiharakarvainen noutaja ...................... 2 10.00
barbet ......................................................... 2 
espanjanvesikoira .................................21 
cockerspanieli ........................................12 11.30
amerikancockerspanieli ....................... 1 
englanninspringerspanieli .................. 6 
walesinspringerspanieli .....................15 12.45
kooikerhondje ......................................... 8 

Ryhmäkilpailut
FCI 5 ..........................................................Pekka Teini
FCI 6 .........................................................Erja Nummi
FCI 8 .............................................. Tuula Savolainen
Paras veteraani ......................... Tuula Savolainen
Paras kasvattajaryhmä ..................Paavo Mattila
Best in Show .....................................Paavo Mattila


