
Tervetuloa Siikajoen ryhmänäyttelyyn! 

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näytte-
lynumero. Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, rokotustodis-
tukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Arvoste-
lun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat ROP, ROP-veteraa-
nit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Rokotustentarkastus alkaa klo 8:00 ja koirien sisääntulo päättyy klo 12:00. 
Rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein. Telttoja saa pystyttää nurmi-
kentille liikenteenohjaajien opastuksella
Näyttelypaikalla toimii kioski, josta saa juomista ja makkaraa.

Näyttelyssä noudatetaan korona ohjeita: pidetään turvavälit, käytetään 
käsidesiä ja maskeja. Tuomari ja kehätoimitsijat eivät kättele kehässä.
Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena!

Näyttelypaikka

Siikajoen ryhmänäyttelyn näyttelypaikka: Paavolan Nuorisoseura.
Näyttelypaikan osoite: Kirkkotie 14, 92430 Paavola. 
Näyttelypaikka on aivan 86 tienvarressa.  Liikenteen ohjaus Paavolassa. 
Tienviitat Revonlahdelta Ruukin läpi Paavolaan. Limingasta noin 35km 
86:sta (Ylivieskan tietä).

Tuomarinmuutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia, jotka sel-
viävät oheisesta aikataulusta *-merkillä. Mikäli näytteilleasettaja haluaa 
peruuttaa osallistumisensa tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä yhteys-
tiedot ja maksupalautuksen tilinumero, koiran numerolappu sekä kopio 
kuitista viimeistään 29.7. sähköpostilla osoitteeseen seija.ansamaa@
saunalahti.fi  tai postitse (postileima) Seija Ansamaa, Huhtisaarentie 114, 
92400 Ruukki. 
Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä ilmoittautumismaksun palauttami-
sesta aiheutuvat pankki- ja käsittelykulut.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink Oy (arkisin klo 11–17) 
p. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi . 
Muut tiedustelut:  seija.ansamaa@saunalahti.fi  tai 0505378405 klo 9-22
Näyttelypäivänä vain 0505378405 (klo 6-22)

Palkinnot

Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä. Näyttelytoimikun-
ta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Hinnat

Ilmainen pysäköinti, ei pääsymaksua.
Mobiililuettelo 2,99 €, ei painettua luetteloa.
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun 
tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google 
Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyttely-
luettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluk-
sen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00. 

Sähköiset arvostelut

Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten kehästä ei jaeta pape-
rista arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään koiran arvostelun päätyt-
tyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös Show-
linkin tulospalvelusta sekä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koirasi 
tiedoista. 

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

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan  Suomen  Kennelliiton  hallituksen  hyväksymiä  
alla  olevia rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös 
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuk-
sena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Rokotustodistuksesta  tu-
lee  ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle annetun  
rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  viimeinen  voi-
massaolopäivä.  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 tu-
lee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen  viikon  va-
roaika).  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 raivotautirokotukses-
ta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen vii-
kon varoaika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  rokotus  on  voimassa  yhden  
vuoden.  Vuoden  iässä  tai  vanhempana annetut rokotukset ovat voimas-
sa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatuleh-
dusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran roko-
tus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 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 maksa-
tulehdukseen, kennelyskään 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 asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyi-
hin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja do-
pingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennel-
liitto.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.

Toivomme kaikille mukavaa ja 

menestyksellistä näyttelypäivää!

Järjestäjä: Ruukin Kennelseura ry. 



Arvioitu arvosteluaikataulu

Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä. 

Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tarkista rodun arv-
ostelun alkamisaika aikatauluista. 
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