
Oheisena on näyttelymme arvioitu 
arvosteluaikataulu sekä koirasi näytte-
lynumero. 
Muista ottaa mukaan koiran rekisterikir-
ja, rokotustodistukset, näyttelynumero 
ja esityshihna, hakaneula numerolapun 
kiinnittämistä varten sekä koirallesi 

makuualusta ja vesikulho. Ulkoiluta koirasi ennen näyttely-
alueelle saapumista. Näyttely on drive-in, joten arvostelun 
jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat pennut 
(ROP-pentu) sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuu-
luvat koirat.

Näyttelypaikka ja ajo-ohjeet
Näyttely järjestetään hiekkakentällä, Hausjärven yläasteen 
piha-alueella. Osoite on Vartiomäentie 2, 12100 Oitti. 

Saapuminen näyttelyyn
Näyttelyalue aukeaa klo 8.30, arvostelu alkaa klo 9.30. 
Rokotustodistusten tarkastus suoritetaan pistokokein. Koi-
rien tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioi-
tua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12.00. 
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa. Tuomarit 
arvostelevat keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa, osa mahdol-
lisesti nopeammin. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada 
ainoastaan laatuarvostelun.

Hinnasto 
Emme peri yleisöltä pääsymaksua tai pysäköintimaksua, 
mutta toivomme, että kannatatte järjestäjiä nauttimalla 
kahvilamme antimia! Paikalla on buffetti, jossa on myynnissä 
keittoa, makkaraa, kahvia, sämpylöitä, pullaa ja virvokkeita. 
Varaa pikkuostoksia varten käteistä rahaa, mutta myös mak-
sukorttipääte on käytössä.

Näyttelyluettelo
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa, mobiililuettelon 
hinta on 2,99 €. Käytössä on näyttelyluettelon ja näyttelyn 
tulospalvelun tuottava mobiilisovellus, joka on ladattavis-
sa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi 
nimellä Showlink-mobiili. Sähköisen näyttelyluettelon hinta 
sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluk-
sen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä 
näyttelyn ajan esittämällä koiran numerolappu (mikäli ar-
vostelut kirjoitetaan sähköisesti) tai arvostelulomake (mikäli 
arvostelut kirjoitetaan käsin).  Palkintoja ei lähetetä postitse.

Parikilpailu
Näyttelyssämme on parikilpailu, johon voi ilmoittautua pai-
kan päällä näyttelyn toimistoon hintaan 10 € / pari. Parikilpai-
luun voi osallistua kahden näyttelyyn ilmoitetun samanrotui-
sen, eri sukupuolta olevan pennun kanssa. 

Pidä turvavälit
Huomioithan muun näyttelyväen pitämällä turvavälejä toi-
siin. Näyttelyssämme ei ole maskipakkoa, mutta kasvomaskin 
käyttöä suositellaan.

Tuomarinmuutokset
Olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia. Pentunäyt-
telyiden järjestämisohjeen mukaan ilmoittautumismaksua ei 
palauteta tuomarimuutoksen vuoksi. 
Huomaathan myös, että koiran tai sen omistajan sairastumi-
sen vuoksi ei osallistumismaksua makseta takaisin.

Tervetuloa Hausjärven pentunäyttelyyn torstaina 26.5.2022!
Hausjärven yläaste, Vartiomäentie 2, 12100 Oitti
Järj. Bernhardinkoirayhdistys ry, Oitin metsästyseura ry, Vanhaenglanninlammaskoirat ry

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn sitoutuu näytteilleasettaja 
noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näytte-
lysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyk-
siä. Säännöt löytyvät Kennelliiton kotisivuilta.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 887 30 320 
sähköposti: info@showlink.fi

Muut tiedustelut (ark. klo 16 jälk.): 
Taina Nygård puh. 045 346 9636 
tai Anne Haapakoski puh. 0400 728 717 

Puhelin näyttelypäivänä: 
Puh. 045 346 9636

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn 
tultaessa rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylätään puut-
tuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta 
takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty rokot-
teen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja 
edelliset rokotukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii vi-
rallisena rokotustodistuksena. Jotta koira voi olla läsnä tapah-
tumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusro-
kotus: 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 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukai-
sesti.
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 anne-
tut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksis-
sa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen 
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä: Jos koira sairastuu 
penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talou-
den oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua näytte-
lyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.
Antidopingvalvonta: Suomen Kennelliiton valtuuston 
hyväksymät antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailu-
ja ja kokeita. 
Tunnistusmerkintä: Tunnistusmerkintä on pakollinen 
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. Mikäli 
koiralla 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 koira 
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.



KEHÄ 1
Marja Talvitie ................................................64
# sileäkarvainen collie .................................................4 10.00
# pieniamerikanpaimenkoira ...................................2
# shetlanninlammaskoira ..........................................1
# lancashirenkarjakoira ..............................................2
# welsh corgi cardigan ................................................3
# welsh corgi pembroke ............................................1
# vanhaenglanninlammaskoira ...............................3
# berninpaimenkoira ...................................................1
# bernhardinkoira lyhytkarvainen ..........................3
# bernhardinkoira pitkäkarvainen ..........................2
# leonberginkoira .........................................................2
# hovawart ......................................................................1
# rottweiler .....................................................................3
# dobermanni ................................................................1
# tanskandoggi keltainen/tiikerijuovainen .........1
# shar pei .........................................................................2
# kääpiöpinseri ..............................................................1
# kääpiösnautseri musta ............................................1
# kääpiösnautseri pippuri & suola ..........................1
# snautseri pippuri & suola .......................................1
# mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarv. ........1 12.15
# mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarv. ........1
# mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarv. .....1
# mäyräkoira, karkeakarvainen ...............................2
# lyhytkarvainen saksanseisoja ...............................1
# pointteri ........................................................................1
# punainen irlanninsetteri .........................................1
basenji ..............................................................................3
japaninpystykorva .......................................................1
saksanpystykorva, mittelspitz musta/ruskea .....1
saksanpystykorva, mittelspitz muunväriset .......2
shiba ..................................................................................2
akita ...................................................................................1
amerikanakita ................................................................1
chow chow .....................................................................1
alaskanmalamuutti ......................................................4
islanninlammaskoira ...................................................2
lapinporokoira ...............................................................2

KEHÄ 2
Kirsi Nieminen...............................................32
* dalmatiankoira ...........................................................3 09.30
* rhodesiankoira ...........................................................2
* suomenajokoira .........................................................1
* labradorinnoutaja .....................................................1
* sileäkarvainen noutaja ............................................1
amerikancockerspanieli .............................................1
cockerspanieli ................................................................6
englanninspringerspanieli ........................................2
cairnterrieri .....................................................................1
norfolkinterrieri .............................................................1
yorkshirenterrieri ..........................................................2
kääpiöbullterrieri ..........................................................1
borderterrieri .................................................................1
jackrussellinterrieri.......................................................7
sileäkarvainen kettuterrieri .......................................2
Jenna Leino ...................................................41
tiibetinterrieri .................................................................4 11.30
kiinanharjakoira ............................................................4
cavalier kingcharlesinspanieli ..................................3
kromfohrländer .............................................................1
venäjänbolonka ............................................................1
bolognese .......................................................................1
coton de tuléar ..............................................................3
havannankoira ...............................................................2
shih tzu .............................................................................1
lhasa apso .......................................................................5
bostoninterrieri .............................................................2
mopsi ................................................................................1
griffon belge ...................................................................1
chihuahua lyhytkarvainen ........................................3
* whippet .........................................................................3
* saluki ..............................................................................3
* afgaaninvinttikoira ....................................................2
* skotlanninhirvikoira..................................................1

Arvioitu arvosteluaikataulu
# = etukäteen ilmoitettu tuomari varalla, * = tuomarinmuutos. Pentunäyttelyissä ei tuomarimuutoksissa tehdä rahapalautuksia. 
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit arvostelevat keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa,  
osa nopeamminkin. 

Toivotamme kaikille mukavaa ja turvallista näyttelypäivää!

LOPPUKILPAILUT
Loppukilpailut pyritään aloittamaan klo 14.30.
Parikilpailu  ................................................................. Jenna Leino
FCI 1  ...........................................................................  Marja Talvitie
FCI 2  ...........................................................................  Marja Talvitie
FCI 3  ........................................................................  Kirsi Nieminen
FCI 4  ...........................................................................  Marja Talvitie
FCI 5  ...........................................................................  Marja Talvitie 
FCI 6  ........................................................................  Kirsi Nieminen
FCI 7  ...........................................................................  Marja Talvitie
FCI 8  ........................................................................  Kirsi Nieminen
FCI 9  .............................................................................. Jenna Leino 
FCI 10  ........................................................................... Jenna Leino
Paras kasvattajaryhmä  .....................................  Kirsi Nieminen
Best in Show  ...........................................................  Marja Talvitie


