
Tervetuloa Ruokolahden ryhmänäyttelyyn! 
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näytte-
lynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden henki-
lön sisäänpääsyyn. Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten 
kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, 
makuualusta ja vesikuppi. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Näyttelyalueen 
portit avataan kello 8.00, saavu paikalle n. 30 min ennen koirasi arvos-
telun alkamista.
Rokotukset tarkistetaan pistokokein alueella liikkuen.  
Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä kellonaikaa – pyy-
dämme, että otat huomioon rodun arvostelun alkamisajan saapuessasi 
näyttelyyn. 

Näyttelypaikka ja ajo-ohje
Näyttelypaikkana on Ruokolahden urheilukeskus, Metsolantie 3, 
56100 Ruokolahti. 
Ajo-ohje: Imatran suunnasta, käänny rampista 68 kohti Ruokolahti/
Mikkeli/Puumala ja aja kantatie 62 n. 5,5 km, käänny vasemmalle Met-
solantie ja aja n. 900m. Joensuun suunnasta, käänny rampista 68 kohti 
Ruokolahti/Mikkeli/Puumala ja aja kantatie 62 n. 5,5km, käänny va-
semmalle Metsolantie ja aja n.900m. Opasteita Puumalantien varressa.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia, jotka 
selviävät oheisesta aikataulusta *-merkillä. Mikäli näytteilleasettaja 
haluaa peruuttaa osallistumisensa muulle tuomarille siirtämisen takia, 
lähetä maksajan tiedot ja maksupalautuksen tilinumero, koiran nume-
rolappu sekä kopio kuitista 8.7.2021 mennessä postitetulla kirjeellä 
(postileima) os. Arto Sikiö, Lampilantie 201, 56210 Virmutjoki tai sähkö-
postilla osoitteeseen arto@sikio.net. Näyttelytoimikunnalla on oikeus 
periä ilmoittautumismaksun palauttamisesta aiheutuvat pankki- ja kä-
sittelykulut.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. (09) 887 30 320 tai e-mail: 
info@showlink.fi. Tiedustelut näyttelypäivänä: 
Katja Jukarainen 050 5335385 tai Heli Rummukainen 040 5536568.

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä. Näyttelytoimi-
kunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Pääsyliput ja hinnat
Ilmainen sisäänpääsy ja pysäköinti
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. 

Muuta huomioitavaa
Näyttelyalueella on kanttiini ja siellä käy vain korttimaksu.
Koirien kanssa näyttelyyn saapuvia (näytteilleasettajia), muistutetaan 
turvallisuusohjeista sekä Covid-19 epidemian takia tehdyistä erityisjär-
jestelyistä. Suositellaan maskin käyttöä kehissä.
Tutustu ennakkoon näyttelyn turvallisuusohjeeseen joka löytyy 
näyttelyn nettisivuilta!

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan  Suomen  Kennelliiton  hallituksen  hyväksymiä  
alla  olevia rokotusmääräyksiä. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena 
on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. Tarkastamme 
näyttelyssä koirien rokotukset pistokokein. Rokotustodistuksesta  
tulee  ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle an-
netun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  viimei-
nen  voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat 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 ja turvallista 
näyttelypäivää!

Järjestäjät: Etelä-Karjalan Haukkuvat Lintukoirat, Kaukopään Metsämiehet, Eräjärven Erä



Arvioitu arvosteluaikataulu

Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä. 

Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tarkista rodun arvoste-
lun alkamisaika aikatauluista. Arvostelua EI aloiteta ennen aika-
tauluun merkittyä alkamisaikaa. 

Näyttelyssä ei järjestetä ryhmäkilpailuja!

Näyttelyn koiramäärä ................................................................600

KEHÄ 1
Mari Lackman ..................................................................  79
karjalankarhukoira ...........................................................................9 10.00
alaskanmalamuutti .......................................................................12 
chow chow .........................................................................................1 
kaanaankoira ......................................................................................1 11.30
#valkoinen ruotsinhirvikoira ........................................................2 
harmaa norjanhirvikoira .............................................................13 
jämtlanninpystykorva .....................................................................9 
länsigöötanmaanpystykorva .......................................................5 13.00
lancashirenkarjakoira ......................................................................7 
australiankelpie ..............................................................................12 
bordercollie ........................................................................................7 
serra de airesinpaimenkoira .........................................................1 

KEHÄ 2
Hannele Jokisilta .............................................................  93
labradorinnoutaja .........................................................................28 09.00
australiankarjakoira .........................................................................3 
australianpaimenkoira .................................................................18 11.00
pitkäkarvainen collie ....................................................................13 12.00
sileäkarvainen collie ........................................................................9 
schapendoes ......................................................................................5 
tsekinpaimenkoira ...........................................................................1 
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira .................................3 
valkoinenpaimenkoira ....................................................................9 
saksanpaimenkoira ..........................................................................4 

KEHÄ 3
Paavo Mattila ...................................................................  95
suomenpystykorva .......................................................................12 09.00
pohjanpystykorva .........................................................................13 
lapinporokoira ...................................................................................4 10.30
bordeauxindoggi ..............................................................................3 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ................................................2 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ................................................1 
berninpaimenkoira ..........................................................................6 
bullmastiffi ..........................................................................................5 11.30
leonberginkoira..............................................................................10 
kultainennoutaja ...........................................................................25 12.30
welsh corgi cardigan .......................................................................4 
welsh corgi pembroke ....................................................................1 
basenji ..................................................................................................9 

KEHÄ 4
Tuula Savolainen .............................................................  79
kääpiöpinseri ..................................................................................11 09.30
bokseri ..................................................................................................9 
landseer ...............................................................................................1 
tiibetinmastiffi ...................................................................................4 
pumi ......................................................................................................3 11.00
meksikonkarvatonkoira, iso ..........................................................5 
perunkarvatonkoira, pieni ............................................................1 
portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni ..............................1 
islanninlammaskoira .......................................................................2 
itäsiperianlaika ..................................................................................2 
siperianhusky .....................................................................................3 
samojedinkoira ..................................................................................8 12.00
Spitzien mittaus .......................................................................  12.30
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea .......................1 
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit .................................7 

saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea ....................1 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ...............................9 
saksanpystykorva, pomeranian ..................................................2 
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen ...................................1 
saksanpystykorva, keeshond .......................................................4 
novascotiannoutaja .........................................................................4 

KEHÄ 5
Sanna Kavén ....................................................................  92
suomenlapinkoira .........................................................................35 08.30
- urokset ............................................................................................16 
- nartut  .............................................................................................19 
cockerspanieli .................................................................................12 11.30
sileäkarvainen noutaja ...................................................................9 
walesinspringerspanieli .................................................................3 13.00
englanninspringerspanieli .........................................................33 
- pennut ...............................................................................................1 
- urokset ............................................................................................15 
- nartut  .............................................................................................17 

KEHÄ 6
Ville Meronen ...................................................................  43
japaninpystykorva ...........................................................................4 10.00
amerikanakita ....................................................................................6 
jakutianlaika .......................................................................................1 
broholminkoira .................................................................................3 
kanariandoggi ...................................................................................2 
kääpiösnautseri, musta ..................................................................2 
kääpiösnautseri, musta-hopea ....................................................1 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ................................................1 
kääpiösnautseri, valkoinen ...........................................................5 
newfoundlandinkoira .....................................................................9 11.30
rottweiler .............................................................................................3 
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen ...........................2 
tanskandoggi, musta ja harlekiini ..............................................1 
tanskandoggi, sininen ....................................................................2 
uruguayncimarron ...........................................................................1 
Annukka Paloheimo Segersven .....................................  34
* lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira ..............................2 13.00
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen .......................................1 
* bouvier ..............................................................................................2 
* itäeuroopanpaimenkoira............................................................2 
* mudi ...................................................................................................2 
* partacollie ........................................................................................1 
* pieniamerikanpaimenkoira .......................................................2 
* polski owczarek nizinny ..............................................................1 
* schipperke .......................................................................................4 
* vanhaenglanninlammaskoira ...................................................1 
* amerikancockerspanieli ..............................................................2 
* kiharakarvainen noutaja .............................................................1 
* kooikerhondje ................................................................................5 
* lagotto romagnolo........................................................................8 

KEHÄ 7
Elena Oikkonen ................................................................  85
hovawart .............................................................................................3 09.30
cane corso ...........................................................................................1 
dogo argentino .................................................................................1 
entlebuchinpaimenkoira ...............................................................1 
pyreneittenkoira ...............................................................................2 
pyreneittenmastiffi ..........................................................................1 
keskiaasiankoira ................................................................................2 
venäjänmustaterrieri .......................................................................1 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ..............................................7 
beaucenpaimenkoira / beauceron .............................................1 10.30
belgianpaimenkoira, groenendael ............................................6 
belgianpaimenkoira, malinois .....................................................5 
belgianpaimenkoira, tervueren ...............................................16 
brienpaimenkoira / briardi ............................................................1 
shetlanninlammaskoira ...............................................................24 12.30
viiriäiskoira ..........................................................................................1 
clumberinspanieli ............................................................................2 
portugalinvesikoira ..........................................................................1 
espanjanvesikoira .............................................................................9 



Kehäkartta
Pysäköintialueiden kartat seuraavalla sivulla.



Ethän jätä koiraa kuumaa autoon! 
Autossa lämpötila voi pilviselläkin säällä nousta koiralle hengenvaarallisiin lukemiin.


