
Tervetuloa Suonenjoen ryhmänäyttelyyn!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikatau-
lu sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa 
näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden henkilön 
sisäänpääsyyn. Muista ottaa mukaan koiran re-
kisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynu-
mero. Numerolapun kiinnittämistä varten kan-
nattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Koro-
naviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyydäm-
me, että näyttelyalueelta poistutaan mahdolli-
simman pian oman koiran arvostelun jälkeen, 
mikäli koiran ei tarvitse jäädä ryhmäkilpailuihin. 

Näyttelypaikka ja ajo-ohje
Näyttelypaikkana toimii Keskusurheilukenttä, 
osoite: Koulukatu 2-4, Suonenjoki.
Ajo-ohje kartta viimeisellä sivulla.

Saapuminen
Näyttelyalueella on purkupaikka ja rajoitetusti 
P-paikkoja. Lisää P-paikkoja Yhtenäiskoulun pi-
halla sekä jäähallin parkkialue josta kävely-yh-
teys näyttelyalueelle.  
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastus-
pistettä, vaan koirien rokotustodistukset tar-
kastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Rodun 
arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkit-
tyä aloitusaikaa. Ulkoiluta koirasi ennen näyttely-
alueelle saapumista. 

Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa näyttelyn toi-
mistosta näyttelyn ajan esittämällä arvostelulo-
make. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Palkintojenjakopisteessä on suotavaa käyttää 
kasvomaskia.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuo-
marimuutoksia, jotka selviävät oheisesta aika-
taulusta. Etukäteen varalle ilmoitetulle tuoma-
rille siirretyt rodut on merkitty #-merkillä, muille 
tuomareille siirretyt rodut on merkitty *-merkil-
lä. Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli rotu on 
siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomarille. 
Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa osal-
listumisensa muulle tuomarille siirtämisen takia 
(*:llä merkityt rodut), ilmoita siitä meille kirjalli-
sesti 22.7.2021 mennessä postitetulla kirjeellä 
(postileima) rahastonhoitajalle osoitteeseen: Ari 
Ylönen, Herralanmäentie, 77600 Suonenjoki. 
Laita liitteeksi koiran numerolappu sekä kopio 
kuitista. Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä 
ilmoittautumismaksun palauttamisesta aiheutu-
vat 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 ja tiedustelut näyttelypäivänä: 
Marika Paananen 0400 571686.

Pääsyliput ja hinnat
Sisäänpääsy ....................5 €
Pysäköintimaksua ei ole
Painettu luettelo ...........4 €
Mobiililuettelo .........2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon 
ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovel-
lus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Goo-
gle Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä 
Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon hinta so-
velluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa 
sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. 
Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kel-
lo 6.00. 

Järjestäjät: Suonenjoen kennelyhdistys, Suonenjoen Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat



Muuta huomioitavaa
Otathan muut huomioon pitämällä koko ajan vä-
hintään 1–2 metrin turvavälin muihin.
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja 
SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäytte-
lyjen järjestämisestä.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton ro-
kotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovel-
lus toimii virallisena rokotustodistuksena koti-
maisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tar-
kistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. 
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksi-
selitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen roko-
tuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira 
voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla 
voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva 
maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla roko-
tettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon va-
roaika). Alle vuoden iässä annettu tehosteroko-
tus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu roko-
tus 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 ro-
kotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapah-
tumaa (kolmen viikon varoaika). 

Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan päätty-
misen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyk-
siä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusri-
puliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kenne-
lyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumas-
sa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa 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 kilpailui-
hin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran 
omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka ky-
seisen sirun pystyy 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.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa ja 
turvallista näyttelypäivää!



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU

Tuomarinmuutokset on merkitty aikataului-
hin *-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoitet-
ulle tuomarille on merkitty #-merkillä, eivät-
kä ne oikeuta maksunpalautukseen.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemisek-
si pyydämme, että näyttelyalueelta pois-
tutaan mahdollisimman pian oman koiran 
arvostelun jälkeen, mikäli koiran ei tarvit-
se jäädä ryhmäkilpailuihin. Arvostelua EI 
aloiteta ennen aikatauluun merkittyä alkami-
saikaa. 

Näyttelyn koiramäärä .........................  607

KEHÄ 1
Hannu Talvi .......................................  95
Harjoitusarvostelija: Kallio Tarja,  
suomenajokoira
suomenajokoira ..................................... 34 09.00
- urokset .................................................... 21 
- nartut  ..................................................... 13 
japaninpystykorva ................................ 10 11.00
karjalankarhukoira ................................ 16 
jämtlanninpystykorva .......................... 30 12.30
- urokset .................................................... 15 
- nartut  ..................................................... 15 
sileäkarvainen noutaja ...........................5 

KEHÄ 2
Sakari Poti .........................................  78
Harjoitusarvostelijat: Holopainen Sari, 
länsisiperianlaika; Kallio Tarja, beagle
* harmaa norjanhirvikoira .................. 34 09.00
- urokset .................................................... 18 
- nartut  ..................................................... 16 
* beagle ..................................................... 12 11.00
* länsisiperianlaika ...................................1 
* pohjanpystykorva .............................. 10 
* suomenpystykorva ............................ 15 12.15
* smoolanninajokoira..............................1 
* amerikankettukoira ..............................4 
* basset artésien normand ....................1 

KEHÄ 3
Tuula Savolainen ..............................  87
Harjoitusarvostelijat: Holopainen Sari, 
portugalinpodengo kk pieni ; Kallio Tarja, 
espanjanvesikoira, dreeveri, dalmatiankoira, 
bretagnenbassetti, rhodesiankoira, 
grand basset griffon vendéen, basset hound, 
barbet, portugalinvesikoira, fieldspanieli, 
kooikerhondje, amerikancockerspanieli, 
portugalinpodengo kk pieni
karkeakarvainen unkarinvizsla ............2 09.00

lyhytkarvainen unkarinvizsla ...............1 
italianseisoja ...............................................3 
kainkoira ......................................................4 
valkoinen ruotsinhirvikoira ...................1 
länsigöötanmaanpystykorva ...............9 
shiba ..............................................................6 
volpino italiano .........................................2 
kk bosnianajokoira/ barak .....................1 
karkeakarvainen italianajokoira ..........1 
espanjanvesikoira .................................. 13 11.00
dreeveri ........................................................6 
dalmatiankoira ..........................................6 12.00
bretagnenbassetti ....................................4 
rhodesiankoira ..........................................2 
grand basset griffon vendéen .............2 
basset hound .............................................3 
barbet ...........................................................2 
portugalinvesikoira ..................................1 
fieldspanieli ................................................2 
kooikerhondje ...........................................3 
amerikancockerspanieli .........................6 13.30
portugalinpodengo, kk, pieni ..............7 

KEHÄ 4
Kirsi Honkanen .................................  84
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, 
faaraokoira
spitzien mittaus ...........................................  08.45 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
musta ja ruskea .........................................6 09.00
saksanpystykorva, mittelspitz, 
muut värit ....................................................6 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
valkoinen .....................................................2 
saksanpystykorva, kleinspitz, 
musta ja ruskea .........................................3 
saksanpystykorva, kleinspitz, 
muut värit ....................................................3 
saksanpystykorva, kleinspitz, 
valkoinen .....................................................1 
saksanpystykorva, pomeranian ..........6 
perunkarvatonkoira, pieni ....................1 
basenji ..........................................................5 
faaraokoira ..................................................1 11.00
samojedinkoira ....................................... 15 
saksanpystykorva, keeshond ............ 16 
islanninlammaskoira ...............................8 
chow chow .................................................6 
eurasier.........................................................5 

KEHÄ 5
Tiina Eskelinen ..................................  80
lyhytkarvainen saksanseisoja ............ 12 09.00
karkeakarvainen saksanseisoja ...........3 
pitkäkarvainen saksanseisoja ..............1 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen ........5 10.00
pointteri .......................................................2 
bourbonnaisinseisoja .............................1 



bretoni ..........................................................4 
punainen irlanninsetteri ........................9 
gordoninsetteri .........................................2 11.15
englanninsetteri .......................................5 
pienimünsterinseisoja ............................4 
stabijhoun ...................................................6 
* suomenlapinkoira .............................. 20 12.15
* lapinporokoira ........................................6 

KEHÄ 6
Hannele Jokisilta ..............................  87
kultainennoutaja (ei pennut) ............ 37 09.00
- urokset .................................................... 18 
- nartut  ..................................................... 19 
englanninspringerspanieli ................. 10 11.15
kiharakarvainen noutaja ........................4 
labradorinnoutaja (ei pennut) .......... 36 12.00
- urokset .................................................... 10 
- nartut  ..................................................... 26 

KEHÄ 7
Paavo Mattila ....................................  96
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, 
amerikanakita
cockerspanieli ......................................... 23 09.00
lagotto romagnolo................................ 13 
novascotiannoutaja .................................7 
#labradorinnoutaja (pennut) ...............3 11.30
#kultainennoutaja (pennut) .................5 
walesinspringerspanieli .........................9 
#irlanninvesispanieli ................................1 
#sussexinspanieli ......................................1 
#viiriäiskoira................................................2 
amerikanakita ......................................... 10 13.00
akita ...............................................................7 
alaskanmalamuutti ..................................4 
siperianhusky .......................................... 11 

Ryhmäkilpailut:
FCI 5/6 ...................................................... Hannu Talvi
FCI 7/8 ...................................................Paavo Mattila
Paras veteraani ...........................Tuula Savolainen
Paras kasvattajaryhmä ................ Kirsi Honkanen
Best in Show ................................Hannele Jokisilta


