Tervetuloa Lieksan ryhmänäyttelyihin!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero,
joka oikeuttaa 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.
Jotta näyttelyalue saadaan pidettyä mukavan väljänä, koirakoiden toivotaan poistuvan alueelta mahdollisimman pian arvostelun jälkeen. Näyttelyssä ei järjestetä
ryhmäkilpailuja.
Näyttelypaikka ja ajo-ohje
Näyttelypaikkana toimii Timitran hiihtokeskus, os. Ylätie 20, Lieksa. Opasteet näyttelypaikalle Lieksasta, kantatie 73:n ja Timitrantien risteyksestä. Timitra/Hiihtokeskus
-opasteet ohjaavat myös perille.
Saapuminen
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan rokotuksia tarkastetaan
pistokokein koko näyttelyn ajan.
Koronaturvallisuuden vuoksi näyttelyalue
on jaettu neljään sektoriin, joiden välillä kulkua tulee välttää. Kehiä on neljä, yksi jokaisella sektorilla. Jokaiselle kehälle on varattu

oma parkkipaikkansa seuraavasti: KEHÄ 1/
PARKKI 1, KEHÄ 2/P2, KEHÄ 3/P3, KEHÄ 4/
P4. Sivulla viisi on kehä- ja parkkialuekartta,
joihin on syytä tutustua etukäteen.
Kehät on tarkasti aikataulutettu ja koirakoiden toivotaan saapuvan paikalle noin puoli
tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa. Mikäli rodulle on annettu kellonaika, sen arvostelua ei aloiteta sitä ennen.
Palkinnot
Palkintoesineet jaetaan kehissä. 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
#-merkillä, muille tuomareille siirretyt rodut
on merkitty *-merkillä. Näyttelymaksua ei
palauteta, mikäli rotu on siirretty etukäteen
ilmoitetulle varatuomarille.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. (09) 887
30 320 tai e-mail: info@showlink.fi.

Järjestäjät: Enon Pohjoinen Erä, Lieksan Erä, Lieksan Palveluskoirakerho & Pielisjärven Erä- ja Kennelmiehet

Muut tiedustelut:
Tiina Kisonen p. 040 547 7128
Puhelinnumero näyttelypaikalle näyttelypäivänä: p. 040 573 7734
Pääsyliput ja hinnat
Ei parkkimaksuja.
Näyttelyyn ei pääse yleisöä.
Ei painettua luetteloa.
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 julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Muuta huomioitavaa
• Näyttelypaikalla ei ole ruoka- eikä juomatarjoilua eikä myyntikojuja koronariskin
minimoimiseksi. Koirien juomahuoltoa ja
käsienpesua varten on olemassa vesipisteitä, mutta varatkaa mukaan omat eväät
ja riittävästi juotavaa sekä itsellenne että
koirille. Aurinkoisena päivänä näyttelykenttä on helteinen. Oman kehän sektorille oman teltan pystytys on sallittua.
• 
Näyttelypaikalla yöpyminen on kielletty.
Lähistöllä majoitusta tarjoavat esimerkiksi
Lomakylä Timitraniemi ja Timitra Hostel.
• Näyttelyyn pääsee vain yksi henkilö/koira.
Poikkeuksena Junior Handlerit, joiden seurassa voi tulla yksi aikuinen. Näyttelyyn ei
oteta yleisöä eikä turistikoiria.
Koronaohjeet
Yleistä
Covid-19 -tartuntariskin pienentämiseksi
näyttelytoimikunta on laatinut Lieksan RN
17.–18.7.2021 -koiranäyttelylle koronaohjeet.
• 
Näyttelyssä noudatetaan tämän yleisen
ohjeen lisäksi valtioneuvoston, aluehallintoviraston, THL:n ja Suomen Kennellii-

ton antamia suosituksia/ohjeistuksia Covid-19-tautiriskin minimoimiseksi.
• Jokaisen osallistujan on noudatettava annettuja ohjeita.
•
Näytteilleasettajia muistutetaan turvallisuusohjeista sekä koronaepidemian takia
tehdyistä erityisjärjestelyistä.
• Tutustu huolella aikataulukirjeen mukana
tulevaan aluekarttaan ja paina mieleesi,
missä kehässä koirasi arvostellaan. Kehän
numero selviää arvosteluaikataulusta.
• 
Näyttelyalue on jaettu neljään lohkoon,
jotka on erotettu toisistaan punavalkoisella nauhalla. Jokaisella lohkolla on yksi kehä
ja jokaiselle kehälle on varattu oma parkkialueensa. Kehään 1 kuljetaan parkkialueelta P1, kehään 2 kuljetaan parkista P2, kehään 3 parkista P3 ja kehään 4 parkista P4.
Tutustu aluekarttaan etukäteen ja noudata
liikenteenohjaajien ohjausta.
• 
Näyttelyssä ei järjestetä ryhmäkilpailuja.
Näytteilleasettajat poistuvat alueelta heti,
kun rotunsa parhaat koirat on valittu.
Ohjeita näyttelyalueella
• Näyttelyalue on jaettu neljään sektoriin,
joissa jokaisessa on yksi kehä. Sektorit on
erotettu toisistaan punavalkealla nauhalla.
Sektorista toiseen siirtyminen on kielletty.
Jokaisella sektorilla on oma WC:nsä sekä
oma vesipisteensä käsienpesua ja koirien
juottamista varten.
• Mahdolliset teltat on pystytettävä sille sektorille, jossa oma koira arvostellaan.
•
Näyttelyssä pyritään minimoimaan ihmiskontaktit, eikä alueella ole ruoka- eikä
juomapalveluita, eikä myyntikojuja. Näyttelyyn ei myöskään myydä lippuja eikä
parkkimaksua peritä.
• Näyttelyyn pääsee vain yksi henkilö/näyttelyyn ilmoitettu koira. Junior Handlerin
mukana näyttelyyn voi tulla yksi aikuinen.
• Flunssainen tai muuten oireileva henkilö ei
saa tulla alueelle.
• Lähikontakteja tulee välttää, maskin käyttö

on vahvasti suositeltavaa.
• Näyttelyyn osallistuu jokainen omalla vastuullaan ja jokaisen osallistujan on noudatettava annettuja turvallisuusohjeita. Vältä
ruuhkia ja huolehdi turvaväleistä.
• Alueella on valvojia, jotka muistuttavat turvallisuusohjeiden noudattamisesta.
• Alueella on ensiapuryhmä päärakennuksen alakerrassa.
• Sektorijaon tarkoituksena on estää se, että
mikäli näyttelyn jälkeen ilmenee koronatartunta, altistuneiden määrä voidaan rajata mahdollisimman pieneksi.
•
LATAA PUHELIMEESI KORONAVILKKUSOVELLUS ENNEN NÄYTTELYALUEELLE
TULOA. JOS PUHELIMESTASI JO LÖYTYY
SELLAINEN, VARMISTA, ETTÄ PÄIVITYS ON
AJAN TASALLA.
Toimintaohjeet kehissä
• Aikataulut on pyritty laatimaan riittävän
väljiksi ruuhkien välttämiseksi.
• Kehän tuomaritelttaan ei saa tulla muita
henkilöitä, kuin tuomari ja kehätoimitsijat,
pois lukien erikseen nimetyt näyttelytoimikunnan jäsenet.
• Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele.
• Kehissä, joissa käytetään paperisia arvostelulomakkeita, arvostelut noudetaan kehän laidalta laatikosta. Myös mahdolliset
palkinnot (SERT, ROP, VSP, ROP pentu, VSP
pentu, ROP veteraani, VSP veteraani ja Junior Handler -palkinnot) jaetaan kehässä.
• Näyttelyalueelta tulee poistua koiran arvostelun jälkeen.
• Kehätoimitsijat huolehtivat, että kehissä
noudatetaan annettuja toimintaohjeita
Siivous/hygienia
• Alueella on käsidesipisteitä sekä WC-tilojen yhteydessä käsienpesumahdollisuus.
• Alueella on roska-astioita, joita on sijoitettu useampia jokaiselle sektorille.
• Jokaisessa kehässä on toimitsijoita varten

omat roska-astiat.
• Jokaisella sektorilla (kehällä) on oma WC:nsä.
• Varaa mukaan omat kakkapussit ja siivoa
koirasi jätökset.
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 rokotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä
koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä
koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa
seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran pitää
olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta 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 tehosteet ovat
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähin-

tään 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 maksatulehdukseen,
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 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 koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.
kennelliitto.fi
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli koiralla
on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät
tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy
lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira,
jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Turvallista ja mukavaa näyttelypäivää kaikille!

Arvioitu arvosteluaikataulu
Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on merkitty #-merkillä, eivätkä ne oikeuta maksunpalautukseen.
Kehät on tarkasti aikataulutettu ja koirakoiden toivotaan saapuvan paikalle noin
puoli tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa. Mikäli rodulle on annettu kellonaika, sen arvostelua EI aloiteta sitä ennen.
Näyttelyssä ei järjestetä ryhmäkilpailuja.

LAUANTAI 17.7.2021
Näyttelyn koiramäärä.......................
KEHÄ 1
Kirsi Sainio......................................
manchesterinterrieri............................ 2
jackrussellinterrieri.............................12
parsonrussellinterrieri.......................... 4
sileäkarvainen kettuterrieri................ 2
saksanmetsästysterrieri....................... 1
borderterrieri.......................................... 7
TAUKO..................................................
cairnterrieri............................................16
irlanninterrieri......................................... 1
kerrynterrieri........................................... 4
vehnäterrieri............................................ 1
skyenterrieri............................................ 4
dandiedinmontinterrieri..................... 6
glen of imaalinterrieri.......................... 1
staffordshirenbullterrieri.................... 4
Matti Luoso.....................................
Harjoitusarvostelija: Lackman Mari,
rhodesiankoira, dalmatiankoira
amerikanstaffordshirenterrieri......... 5
kääpiöbullterrieri................................... 2
airedalenterrieri..................................... 1
lakelandinterrieri................................... 1
brasilianterrieri....................................... 2
biewerterrieri.......................................... 2
silkkiterrieri.............................................. 2

318
65
10.00
11.00

12.15
13.00

25
14.00

14.45

amerikanakita......................................... 1
rhodesiankoira....................................... 5
dalmatiankoira....................................... 4
KEHÄ 2
Maija Mäkinen................................
beagle........................................................ 7
venäjänajokoira...................................... 5
länsigöötanmaanpystykorva............ 5
islanninlammaskoira............................ 3
itäsiperianlaika.....................................13
TAUKO..................................................
alaskanmalamuutti............................... 6
jämtlanninpystykorva........................21
harmaa norjanhirvikoira...................25
chow chow.............................................. 3
KEHÄ 3
Sari Holopainen..............................
pohjanpystykorva...............................20
ruotsinlapinkoira................................... 2
jakutianlaika............................................ 1
karjalankarhukoira..............................11
TAUKO..................................................
suomenpystykorva.............................27
Saksanpystykorvien mittaus.............
kleinspitz, musta ja ruskea................. 1
kleinspitz, muut värit........................... 5
kleinspitz, valkoinen............................. 2
mittelspitz, musta ja ruskea............... 1
mittelspitz, muut värit......................... 1
mittelspitz, valkoinen........................... 1
keeshond.................................................. 2

88
10.00
11.00
12.30
14.15

74
10.00
11.15
12.45
14.15

KEHÄ 4
Tanya Ahlman-Stockmari...............
66
#australianterrieri.................................. 4 10.00
#valkoinen länsiylämaanterrieri....... 6
#norwichinterrieri................................. 1
lapinporokoira......................................10
suomenlapinkoira................................. 8 11.15
#samojedinkoira.................................... 6
#volpino italiano.................................... 2
TAUKO..................................................
#perunkarvatonkoira, pieni............... 1 12.45
#portugalinpodengo, karkeakarvainen,
pieni........................................................... 2

#portugalinpodengo, sk, keskikok..1
akita............................................................ 1
#faaraokoira............................................. 1
basset hound.......................................... 1
#bretagnenbassetti.............................. 3
#petit basset griffon vendéen.......... 2
#grand basset griffon vendéen........ 2
suomenajokoira...................................12 13.30
karkeakarvainen italianajokoira....... 1
plottinajokoira........................................ 1
amerikankettukoira.............................. 1
Pia Takkunen...................................
4
Junior handler........................................... 14.30
- Piirimestaruus...................................... 1
Junior handler........................................... 14.30
- vanhemmat........................................... 4

SUNNUNTAI 18.7.2021
Näyttelyn koiramäärä.......................
KEHÄ 1
Jouko Leiviskä.................................
Harjoitusarvostelija: Lackman Mari,
schipperke
schipperke............................................... 1
shetlanninlammaskoira.....................13
tsekinpaimenkoira................................ 2
amerikancockerspanieli...................... 2
barbet........................................................ 1
espanjanvesikoira................................20
TAUKO..................................................
portugalinvesikoira............................... 1
chesapeakelahdennoutaja................ 1
kiharakarvainen noutaja..................... 1
novascotiannoutaja.............................. 2
kooikerhondje........................................ 1
kultainennoutaja.................................16
labradorinnoutaja...............................11

249
72
10.00

11.00
13.00

14.00

KEHÄ 2
Maija Mäkinen................................
49
Harjoitusarvostelija: Lackman Mari,
belgianpaimenkoirat, schapendoes,
pumi, australianpaimenkoira
serra de airesinpaimenkoira.............. 1 10.00
saksanpaimenkoira............................... 2
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen.2
valkoinenpaimenkoira......................... 7
belgianpaimenkoira, groenendael.3
belgianpaimenkoira, tervueren....... 3
schapendoes........................................... 2
TAUKO..................................................
pumi........................................................... 2 11.45
australianpaimenkoira......................... 3
australiankelpie...................................... 3
partacollie................................................ 1
bordercollie............................................. 6
sileäkarvainen collie............................. 4 12.30
pitkäkarvainen collie..........................10

KEHÄ 3
Matti Luoso.....................................
54
lagotto romagnolo............................... 9 10.00
skotlanninhirvikoira.............................. 3
irlanninsusikoira..................................... 4
saluki.......................................................... 4 11.00
afgaaninvinttikoira................................ 6
englanninvinttikoira............................. 1
italianvinttikoira..................................... 5
TAUKO..................................................
venäjänvinttikoira................................. 4 12.30
whippet...................................................13
azawakh.................................................... 4
sloughi....................................................... 1

KEHÄ 4
Tanya Ahlman-Stockmari...............
#welsh corgi pembroke...................... 8
#welsh corgi cardigan........................11
lancashirenkarjakoira........................... 2
itäeuroopanpaimenkoira................... 1
medimurjenkoira................................... 2
TAUKO..................................................
walesinspringerspanieli...................... 4
englanninspringerspanieli...............13
cockerspanieli.......................................12
sileäkarvainen noutaja......................18
pieniamerikanpaimenkoira............... 3

74
10.00
11.00

12.00
13.00

