
Tervetuloa Tervolan ryhmänäyttelyyn! 

Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaika-
taulu sekä koirasi näyttelynumero.  
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 
pyydämme, että näyttelyalueelta poistutaan 
mahdollisimman pian oman koiran arvos-
telun jälkeen, mikäli koiran ei tarvitse jäädä 
ryhmäkilpailuihin.
Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, 
rokotustodistukset sekä näyttelynumero. 
Numerolapun kiinnittämistä varten kannat-
taa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. 

Näyttelypaikka 
Näyttelypaikkana toimii Keskusurheilukent-
tä, os. Urheilukuja 1, 95300 Tervola.

Saapuminen ja rokotusten tarkistus
Emme peri pysäköinti- tai sisäänpääsymak-
sua. 
Näyttelyalueen portit avataan kello 7.30.
Näyttelyalueella ei ole erillistä rokotusten tar-
kistuspistettä, vaan koirien rokotustodistuk-
set  tarkistetaan pistokokein näyttelyalueella. 
Varaudu siis esittämään rokotustodistukset 
niitä pyydettäessä. Näyttelymaksua ei pa-
lauteta, jos koiran osallistuminen estyy van-
hentuneiden tai puutteellisten rokotusten 
vuoksi. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa 
ajoissa näyttelypaikalla, noin tuntia ennen 
rodun arvioitua arvosteluaikaa ja viimeistään 
klo 12.00. Rodun arvostelua ei aloiteta ennen 
aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.

Kehät ja niiden sijainti
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona, joten huomi-
oi vaatetus ja varustus vallitsevan säätilan 
mukaan.

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheisesta 
aikataulusta. Etukäteen ilmoitetulle varatuo-
marille siirretyt rodut on merkitty #-merkillä, 
muille tuomareille siirretyt rodut ovat mer-
kitty *-merkillä. Siirrot ennakkoon ilmoitetul-
le varatuomarille eivät oikeuta ilmoittautu-
mismaksun palautukseen. 
Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa 
ilmoittaumisensa tuomarimuutoksen takia, 
ilmoita siitä viimeistään 23.9. leimatulla kir-
jeellä. Lähetä peruutuksen mukana koirasi 
numerolappu ja postita osoitteella Soini 
Saviaro, Kivalontie 1943, 94500 Lautiosaari 
tai skannattuna e-mail: hannu.kauppila7@
gmail.com sekä ilmoittamalla pankkitilin 
numero, jolle palautus maksetaan. Nopeutat 
maksunpalautusta liittämällä mukaan kuitin 
maksutapahtumasta. Näyttelytoimikunnan 
on palautettava ilmoittautumismaksu neljän 
viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä.
Näyttelytoimikunta perii palautuksesta 5€ 
käsittelykuluja / maksutapahtuma

Toimisto ja palkinnot
Näyttelyalueen välttämättömät palvelut (toi-
misto ja palkinnot) pyritään järjestämään 
mahdolliset lähikontaktit minimoiden. Pal-
kintoesineet ovat haettavissa näyttelyalueel-

Järjestäjä:  Sompu-Pahtaojan ms. Kenneljaosto



la sijaitsevasta palkintojenjakopisteestä 
näyttelyn aikana arvostelulomaketta näyttä-
mällä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

Luettelot
Näyttelyssä on myynnissä painettu luettelo 
hintaan 5 €, varaathan tasarahan.
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista il-
maiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyt-
telyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna 
on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta 
näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia ja kasvattajaluokkia koske-
vat tiedustelut :
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. 09 887 30 
320 tai e-mail: info@showlink.fi. 
Puhelintiedustelut ennen näyttelyä: 
Hannu Kauppila p. 0409606731
Soile Hartikainen p. 0469392404
Näyttelypaikalle näyttelypäivänä:
Hannu Kauppila p. 0409606731
Soile Hartikainen p. 0469392404
Paula Karjalainen p. 0451101106

Muuta tiedotettavaa
–  Varautukaa kävelemään 0,5–1 km parkki-

paikalta näyttelyalueelle.
–  Alueella myynnissä hernekeittoa soppaty-

kistä, makkaraa, arpoja, kahvia, mehua ja 
makeita herkkuja kanttiinista. 

–  ÄLÄ JÄTÄ KOIRIA AUTOON AURINKOI-
SELLA SÄÄLLÄ! Autossa lämpötila voi 
pilviselläkin säällä nousta nopeasti koiralle 
hengenvaarallisiin lukemiin. Huolehdithan 
myös alueen siisteydestä ja korjaat karvat, 
roskat ja muut jätökset pois sekä toimitat 
ne välittömästi niille varattuihin jäteastioi-
hin.

Koronaan liittyvää ohjeistusta
Ethän tule näyttelyalueelle sairaana. Jokai-
nen saapuu alueelle omalla vastuullaan. 
Alueella noudatetaan viranomaisten sekä 

SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koira-
näyttelyiden järjestämisen osalta.  Muistu-
tamme pitämään 1–2 m turvavälin muihin 
ihmisiin aina kun se on mahdollista. Tuoma-
rit, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät 
kättele. Tuomaritelttaan on pääsy ainoastaan 
tuomarilla ja kehätoimitsijoilla. Kehässäkin 
esiintyessä on huolehdittava tarpeellisista 
turvaväleistä, koiramääräisesti isot luokat 
voidaan jakaa osiin mikäli kaikki luokan koi-
rat eivät mahdu yhtä aikaa kehään turvavälit 
huomioiden. Tuomari voi halutessaan pyytää 
esittäjää näyttämään koiran purennan. Näyt-
telyalueella suositellaan kasvosuojan käyt-
töä sekä pitämään huolta käsihygieniasta. 

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuk-
sen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mo-
biilisovellus toimii virallisena rokotustodis-
tuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja 
-kokeissa. Tapahtuman järjestäjien velvolli-
suutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä 
on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee 
ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot 
sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukainen rokotuksen viimeinen 
voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä 
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimas-
sa seuraavat rokotukset: Penikkatauti-, 
parvovirusripuli- ja tarttuva maksatu-
lehdusrokotus: Koiran pitää olla rokotettu 
penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi 
kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtu-
man hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu tehosterokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana an-
netut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. Raivotau-
tirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 
raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kol-
men viikon varoaika). Alle vuoden iässä an-
nettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut roko-
tukset ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti. 



Vanhentuneen penikka-, parvovirusripu-
li- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuksen 
sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos 
koiran rokotus on vanhentunut, tulee roko-
tus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 
vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira 
saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotukses-
ta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä 
määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovi-
rusripuliin, 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 rajoi-
tus koskee myös saman talouden oireetto-
mia 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 dopingvalvonta koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtai-
sinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä 
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kil-
pailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli koi-
ralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät 
tunnista, on koiran omistajalla oltava muka-
naan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lu-
kemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota 
ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sul-
kea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan 

Näyttelytoimikunta toivottaa mukavaa ja 
turvallista näyttelypäivää!



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU

Tuomarinmuutokset on merkitty aikataului-
hin *-merkillä. 

Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun 
merkittyä alkamisaikaa. 

Näyttelypaikalle saa tulla noin tuntia ennen 
rodun arvostelua ja paikalta on poistuttava 
kun koira on arvosteltu, mikäli koiran ei tar-
vitse jäädä ryhmäkilpailuihin. 
 
Näyttelyn koiramäärä ...................................... 505

KEHÄ 1
Hannu Talvi ....................................  94
itäsiperianlaika .................................... 10 09.00
länsisiperianlaika ...................................3 
venäläis-eurooppalainen laika .........3 
karjalankarhukoira ............................. 29 10.00
suomenpystykorva ............................ 19 11.45
pohjanpystykorva .............................. 22 
valkoinen ruotsinhirvikoira ................4 
länsigöötanmaanpystykorva ............4 

KEHÄ 2
Sakari Poti ......................................  93
jämtlanninpystykorva ....................... 48 09.00
- urokset ................................................. 30 
- nartut  .................................................. 18 10.45
harmaa norjanhirvikoira .................. 26 11.45
dalmatiankoira .................................... 19 

KEHÄ 3
Matti Palojärvi ...............................  96
lapinporokoira ..................................... 43 09.00
- pennut ....................................................5 
- urokset ................................................. 12 
- nartut  .................................................. 26 
suomenlapinkoira .............................. 53 11.30
- pennut ....................................................3 
- urokset ................................................. 16 
- nartut  .................................................. 34 12.45

KEHÄ 4
Marja Talvitie .................................  93
labradorinnoutaja .............................. 31 09.00
- pennut ....................................................1 
- urokset ................................................. 13 
- nartut  .................................................. 17 
sileäkarvainen noutaja ........................7 

kultainennoutaja ................................ 39 11.15
- pennut ....................................................1 
- urokset ................................................. 15 
- nartut  .................................................. 23 12.15
novascotiannoutaja ..............................7 
kiharakarvainen noutaja .....................3 
islanninlammaskoira ............................6 

KEHÄ 5
Jouko Leiviskä ................................  67
englanninspringerspanieli .............. 16 09.00
walesinspringerspanieli ......................6 
portugalinvesikoira ...............................4 
barbet ........................................................4 10.30
espanjanvesikoira ............................... 19 
lagotto romagnolo................................6 
kooikerhondje ........................................3 
cockerspanieli .........................................8 
amerikancockerspanieli ......................1 

KEHÄ 6
Anneli Pukkila ................................  62
* dreeveri ............................................... 12 09.00
* beagle .................................................. 13 
* grand basset griffon vendéen .......1 10.30
* rhodesiankoira ....................................6 
* amerikankettukoira ...........................2 
* venäjänajokoira...................................5 
* eestinajokoira ......................................1 
* suomenajokoira ............................... 22 

Ryhmäkilpailut 
FCI 5 ..........................................................Sakari Poti
FCI 6 ..................................................Matti Palojärvi
FCI 8 .................................................... Marja Talvitie

Paras veteraani .................................. Hannu Talvi
Paras kasvattajaryhmä .................... Hannu Talvi
Best in Show .................................... Marja Talvitie


