
Tervetuloa Mynämäen ryhmä-
näyttelyyn!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluai-
kataulu sekä koirasi näyttelynumero, joka 
oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja 
yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista ot-
taa mukaan koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Nume-
rolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. 
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut 
paitsi loppukilpailuihin ja kasvattajaryh-
miin osallistuvat koirat.
Huomaathan, että näyttelyyn ei päästetä 
yleisöä. Koiran mukana saa tulla vain yksi 
henkilö. 

Ajo-ohje ja pysäköinti
Näyttely järjestetään Mynämäen urheilu-
keskuksessa, osoite Urheilutie 6, Mynämäki.

Saapuminen
Rokotustodistusten tarkistus suoritetaan 
pistokokein. Arvostelua ei aloiteta ennen 
aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. Huo-
lehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa 
näyttelypaikalla. Ulkoiluta koirasi ennen 
näyttelyalueelle saapumista. 
Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa palkin-
tojenjakopisteestä näyttelyn ajan esittä-
mällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähe-
tetä postitse.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarinmuutoksia, joka on merkitty aika-
tauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa 
koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen 
vuoksi, lähetä 6.8.2021 mennessä koiran 
tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti ja yh-
teystietosi näyttelytoimikunnan rahaston-
hoitajalle osoitteeseen: Varsinais-Suomen 
Kennelpiiri ry, Pl 686, 20701 Turku tai sähkö-
postitse vskennelpiiri@gmail.com

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

Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäi-
vänä: puh. 045 635 0304/Ulla Liljeqvist

Hinnat
Pysäköintimaksu 5,00 €
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskau-
poista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköi-
sen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa 
ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovel-
luksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. 
Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamu-
na kello 6.00.

Muuta huomioitavaa
Näyttelyssä ei järjestetä ryhmäkilpailuja.

Järjestäjä: Varsinais-Suomen kennelpiiri



Näyttelypaikalla on kioski, josta voi ostaa 
syötävää ja juotavaa.
Kehä-alue on SM-tason pelikenttä, joten 
koirien karvat ja jätökset on ehdottomas-
ti siivottava pois!
Kehien ympärillä ei ole penkkejä.
Royal Canin on arponut lahjakortteja näyt-
teilleasettajien kesken. Lista voittajista on 
nähtävissä näyttelypaikalla.
Otathan muut huomioon pitämällä koko 
ajan vähintään 1–2 metrin turvavälin muihin.
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n 
ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koi-
ranäyttelyjen järjestämisestä.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.
Pyydämme, että näyttelyalueelta poistu-
taan mahdollisimman pian koiran arvos-
telun jälkeen.
Ethän saavu paikalle sairaana!

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennel-
liiton rokotusmääräyksiä. Koiran roko-
tustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton 
Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena 
rokotustodistuksena kotimaisissa koira-
näyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena 
on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on 
noudatettu.  Rokotustodistuksesta  tulee  
ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustie-
dot  sekä  koiralle annetun  rokotteen  val-
misteyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  
viimeinen  voimassaolopäivä.  Jotta koira 
voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla 
olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tart-
tuva maksatulehdusrokotus: Koiran  pi-

tää  olla  rokotettu  penikkatautia, parvo-
virusripulia  ja  tarttuvaa  maksatulehdusta 
vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen  viikon  
varoaika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  te-
hosterokotus  on  voimassa  yhden  vuo-
den. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon 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  vuo-
den.  Vuoden  iässä  tai  vanhempana annetut 
rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusri-
puli- ja tarttuvan maksatulehdusroko-
tuksen sekä raivotautirokotuksen varo-
aika: 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 mää-
räyksiä Jos koira sairastuu penikkatautiin, 
parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatu-
lehdukseen, kennelyskään tms. hengitys-
tie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen 
kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oi-
reeton. 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 hyväksy-
mät antidopingsäännöt ja dopingvalvon-
ta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja ko-
keita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Ken-

Arvioitu arvosteluaikataulu 
Tuomarinmuutokset on merkitty aikatau-
luihin *-merkillä.
Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetus-
ti, tarkista rodun arvostelun alkamisaika 
aikatauluista. 
Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun 
merkittyä alkamisaikaa. 
Näyttelyn koiramäärä ............................ 539

KEHÄ 1  
Anita Al-Bachy .........................80
Harjoitusarvostelija: Jaana Hartus, bernin-
paimenkoira
pyreneittenmastiffi .................................1 10.00
tiibetinspanieli ........................................26 
havannankoira ..........................................7 
newfoundlandinkoira ............................2 
bernhardinkoira, pk ................................2 
berninpaimenkoira .................................8 
appenzellinpaimenkoira .......................4 
* bokseri ......................................................3 13.00
* dobermanni............................................5 
* hovawart .................................................2 
* kanariandoggi .......................................2 
* keskiaasiankoira ....................................1 
* kääpiösnautseri, musta-hopea ........1 
* kääpiösnautseri, musta ......................5 
* saksanpaimenkoira ..............................3 
* tsekinpaimenkoira ...............................2 
* schipperke ..............................................6 

KEHÄ 2  
Hannele Jokisilta .....................84 
shetlanninlammaskoira .......................30 10.00
- pennut ......................................................4 
- urokset ......................................................8 
- nartut  .....................................................18 
kultainennoutaja ...................................31 11.45
- pennut ......................................................2 
- urokset ....................................................14 
- nartut  .....................................................15 
kääpiöpinseri ..........................................20 13.45
pyreneittenkoira ......................................3 

KEHÄ 3  
Helin Tenson .............................83 
englanninbulldoggi................................3 10.00
valkoinenpaimenkoira .........................15 
welsh corgi cardigan ............................15 11.00
welsh corgi pembroke ...........................9 
villakoira, iso, mu., ru. & va. ..................2 
villakoira, iso, ha., apr. & pun. ..............3 
Villakoirien mittaus ....................................  12.45
villakoira, kesk., mu., ru. & va. ..............8 
villakoira, kesk, ha., apr. & pun. ...........2 
villakoira, kääpiö, mu., ru. & va. ...........8 
villakoira, kääpiö, ha., apr. & pun. .......7 
villakoira, toy .............................................9 
schapendoes .............................................2 

KEHÄ 4  
Maija Lehtonen ........................82 
pitkäkarvainen collie ............................10 10.00
belgianpaimenkoira, groenendael ...3 

nelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa 
ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tar-
kastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lu-
kulaitteet eivät tunnista, on koiran omis-
tajalla oltava mukanaan lukulaite, joka 
kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos 
tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sul-
kea kyseinen koira pois tästä tapahtu-
masta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen ta-
pahtumaan.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa 
näyttelypäivää!



belgianpaimenkoira, malinois ............9 
belgianpaimenkoira, tervueren .........1 
hollanninpaimenkoira, lk ......................1 
* owczarek podhalanski ........................1 
sileäkarvainen collie ...............................9 
estrelanvuoristokoira, pk ......................2 
kromfohrländer ........................................1 
kiinanharjakoira .....................................25 12.15
cavalier kingcharlesinspanieli .............2 
* chihuahua, lyhytkarvainen ...............8 
* chihuahua, pitkäkarvainen .............10 

KEHÄ 5  
Maija Mäkinen .........................81 
Harjoitusarvostelija Sanna Koponen,
bichon frisé ja ranskanbulldoggi
australiankarjakoira ................................4 10.00
* bordeauxindoggi..................................1
mopsi ...........................................................2 
bostoninterrieri ........................................1 
ranskanbulldoggi ....................................2 
japanese chin ............................................2 
petit brabancon .......................................1 
bichon frisé ................................................1 
lhasa apso ..................................................2 
shih tzu ........................................................2 
löwchen ......................................................1 
maltankoira................................................2 
coton de tuléar .........................................9 
papillon .......................................................5 
phalène .......................................................1 
venäjänbolonka .......................................1 12.15
venäjäntoy, lyhytkarvainen..................1 
venäjäntoy, pitkäkarvainen .................1 
prahanrottakoira ......................................4 
* tiibetinterrieri .........................................8 
lancashirenkarjakoira .............................1 
bordercollie ...............................................5 
australiankelpie ........................................2 
australianpaimenkoira ...........................4 
* pieniamerikanpaimenkoira ..............1 
pk. pyreneittenpaimenkoira ................2 
* beaucenpaimenkoira / beauceron .8 
* bullmastiffi ..............................................7 

KEHÄ 6  
Leila Kärkäs ..............................79
Harjoitusarvostelija: Jaana Hartus, cocker- 
spanieli
chesapeakelahdennoutaja ..................1 10.00
cockerspanieli .........................................15 
englanninspringerspanieli ...................8 
fieldspanieli ...............................................2 
kooikerhondje ..........................................5 
* partacollie ...............................................7 
* bergamonpaimenkoira ......................1 
* bouvier .....................................................1 
* kuvasz .......................................................1 
* mudi ..........................................................1 
* pumi ..........................................................2 
* pinseri .......................................................1 
leonberginkoira........................................1 12.00
tanskandoggi, sininen ...........................3 
tanskandoggi, kelt. & tiik. .....................4 
tanskandoggi, musta ja harlekiini .....2 
* venäjänmustaterrieri ...........................1 
* broholminkoira .....................................2 
* tornjak ......................................................1 
* snautseri, pippuri & suola ................12 
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira ..8 

KEHÄ 7  
Riitta Niemelä ..........................50 
walesinspringerspanieli ........................4 10.00
lagotto romagnolo..................................3 
portugalinvesikoira .................................4 
barbet ..........................................................3 
novascotiannoutaja ..............................16 
labradorinnoutaja .................................16 11.45
* sileäkarvainen noutaja .......................4 
Tiia Nyberg .................................3 
Junior handler ............................................  13.00
- Piirimestaruus ........................................3 
Junior handler ............................................  
- vanhemmat .............................................3 


