
Järjestäjä: Taivalkosken Kennelkerho

Tervetuloa Taivalkosken ryhmänäyttelyyn! 
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja 
yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista ottaa mukaan koiran re-
kisteritodistus, rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerola-
pun kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. 
Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Arvoste-
lun jälkeen saavat poistua muut paitsi loppukilpailuihin ja kasvat-
taja- ja jälkeläisryhmiin osallistuvat koirat.

Saapuminen
Näyttelypaikkana on Kaarihalli, osoite. Urheilutie 8, 93400 Taival-
koski.
Näyttelyalueen portit avataan klo 8.00.
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan koi-
rien rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, 
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Rodun arvostelua 
ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa. Ulkoiluta 
koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 

Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä 
näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä 
postitse.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, 
joka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa 
koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 6.8.2021 
mennessä (postileima) koiran tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti 
ja yhteystietosi osoitteeseen: Leila Kivimäki, Honkaniementie 4 
b, 93400 Taivalkoski tai skannattuna e-mail: leila.kivimaki@gmail.
com. Palautuksesta on oikeus vähentää pankkikulut 5€.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. (09) 887 30 320 tai  
e-mail: info@showlink.fi. 
Muut tiedustelut: Katja Huurinainen p. 044 334 0727.

Pääsyliput ja hinnat
Ei sisäänpääsy- ja pysäköintimaksua.
Luettelo  5,00 €

Muuta huomioitavaa
Näyttelyalueella kanttini, josta saa kahvia, teetä, virvokkeita, suo-
laista ja makeaa syötävää. Käteismaksu. 
Otathan muut huomioon pitämällä koko ajan vähintään 1–2 met-
rin turvavälin muihin.
Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisö-
tapahtumien ja koiranäyttelyjen järjestämisestä.
Suosittelemme kasvomaskin käyttöä, myös koiraa esittäessä.
Suosittelemme, että näyttelyalueelta poistutaan mahdollisim-
man pian koiran arvostelun jälkeen, ellei koiran tarvitse jäädä 
ryhmäkilpailuihin.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena koti-
maisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 

Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että roko-
tusmääräyksiä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta  tulee  ilme-
tä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle annetun  
rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  viimei-
nen  voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdus-
rokotus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, parvovirusri-
pulia  ja  tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi ker-
taa. 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. rokot-
teen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta 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 valmisteyhteen-
vedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan mak-
satulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauk-
sissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua seu-
raavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai maha-
suolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Loistar-
tunnat 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 myön-
tämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisis-
sa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjes-
täjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli koi-
ralla 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 koi-
ra pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa näyttelypäivää!



Arvioitu arvosteluaikataulu

Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkillä.
Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun merkittyä 
alkamisaikaa. 

Näyttelyn koiramäärä ...........................................................483

KEHÄ 1
Katja Partanen ..........................................................  85
harmaa norjanhirvikoira ....................................................18 09.00
karjalankarhukoira ...............................................................32 10.00
- urokset ...................................................................................15 
- nartut  ....................................................................................17 
suomenpystykorva ..............................................................24 12.00
valkoinen ruotsinhirvikoira ................................................. 1 
itäsiperianlaika ......................................................................10 

KEHÄ 2
Katja Korhonen .........................................................  51
venäjänajokoira ....................................................................... 3 09.00
beagle ......................................................................................... 4 
dreeveri ...................................................................................... 3 
plottinajokoira ......................................................................... 1 
amerikankettukoira ............................................................... 2 
* alaskanmalamuutti ...........................................................17 
* pohjanpystykorva .............................................................12 10.45
länsigöötanmaanpystykorva ............................................. 1 
amerikanakita .......................................................................... 1 
samojedinkoira ........................................................................ 6 
* basenji ..................................................................................... 1 

KEHÄ 3
Markku Kipinä...........................................................  85
jämtlanninpystykorva .........................................................47 09.00
- pennut ..................................................................................... 1 
- urokset ...................................................................................20 
- nartut  ....................................................................................26 
bretagnenbassetti .................................................................. 3 11.45
dalmatiankoira ........................................................................ 2 
australianpaimenkoira .......................................................... 6 
belgianpaimenkoira, groenendael .................................. 1 
belgianpaimenkoira, malinois ........................................... 2 
belgianpaimenkoira, tervueren ........................................ 3 
brienpaimenkoira / briardi .................................................. 2 13.00
mudi ............................................................................................ 1 
pumi ............................................................................................ 4 
partacollie ................................................................................. 3 
owczarek podhalanski .......................................................... 1 
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen ....................... 1 
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen .......................... 2 
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen .......................... 1 
saksanpaimenkoira ................................................................ 4 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ................................ 2 

KEHÄ 4
Alvar Ristikivi, Viro ...................................................  67
* leonberginkoira .................................................................12 09.00
* hovawart ................................................................................ 7 
* bokseri ..................................................................................... 4 
* berninpaimenkoira ...........................................................10 
* pyreneittenmastiffi ............................................................. 4 
* bernhardinkoira, lyhytkarvainen ................................... 4 11.15
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen ................................... 4 
* dobermanni........................................................................... 4 
* tiibetinmastiffi ...................................................................... 1 
* sao miguelinfila .................................................................... 1 
* newfoundlandinkoira ......................................................10 
* valkoinenpaimenkoira ....................................................... 6 

KEHÄ 5
Jouko Leiviskä ...........................................................  99
sileäkarvainen collie .............................................................. 4 09.00
pitkäkarvainen collie ...........................................................20 
shetlanninlammaskoira ......................................................12 10.30
schipperke ................................................................................ 3 
suomenajokoira ....................................................................14 
saksanpystykorva, keeshond ............................................. 1 
spitzien mittaus .......................................................................... 12.15
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea ............. 1 
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea .......... 4 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ..................... 8 
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen ...................... 1 
saksanpystykorva, pomeranian ........................................ 3 
lapinporokoira ......................................................................... 6 
suomenlapinkoira ................................................................22 

KEHÄ 6
Jari Laakso .................................................................  96
welsh corgi cardigan ...........................................................10 09.00
welsh corgi pembroke ........................................................11 
bordercollie ............................................................................32 10.15
- urokset ...................................................................................14 
- nartut  ....................................................................................18 
australiankarjakoira ............................................................... 9 12.15
schapendoes ............................................................................ 1 
etelävenäjänkoira ................................................................... 1 
ceskoslovensky vlcak ............................................................ 2 
lancashirenkarjakoira ............................................................ 1 
tanskandoggi, sininen .......................................................... 1 
tanskandoggi, musta ja harlekiini .................................... 3 
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen ................. 4 
snautseri, pippuri & suola .................................................... 3 
kääpiösnautseri, valkoinen ................................................. 2 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ...................................... 5 
kääpiösnautseri, musta-hopea .......................................... 3 
kääpiösnautseri, musta ........................................................ 1 
kääpiöpinseri ........................................................................... 4 
entlebuchinpaimenkoira ..................................................... 1 
sarplaninac................................................................................ 1 
cane corso ................................................................................. 1 

RYHMÄKILPAILUT:
FCI 1/2 ....................................................................................... Jari Laakso
FCI 5/6 ..............................................................................Katja Korhonen
paras veteraani ............................................................... Jouko Leiviskä
paras kasvattajaryhmä ................................................ Jouko Leiviskä

Best in Show .................................................................... Markku Kipinä

HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! Autossa lämpötila voi kohota nopeasti tappaviin lukemiin. 


