
TERVETULOA HEINOLAN 
KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELYYN! 

Oheisena näyttelymme arvioitu aika-
taulu sekä koirasi näyttelynumero.

Muistathan ottaa mukaan koiran 
rekisterikirjan, rokotustodistuksen, 
näyttelynumeron ja hakaneulan 
numerolapun kiinnittämistä varten. 
Ota myös koirallesi näyttelyremmi, 
makuualusta ja vesikuppi.

Näyttelyssämme järjestetään 
BIS-junior kilpailu. Arvostelun jäl-
keen saavat poistua muut paitsi ro-
tunsa parhaat ROP, ROP-veteraanit, 
ROP-juniorit sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Heinolan 
Ravirata. Osoite: Kippasuonväylä 30, 
Heinola.

 Siltakadun tietöiden vuoksi suosit-
telemme käyttämään liittymää Hei-
nola P 24.

Asuntoautojen pysäköinti vain 
merkityille paikoille

Näyttelypaikalla on kahvio ja mak-
karanmyyntipiste. Vain käteismak-
su, näyttelypaikalla ei ole pankkiau-
tomaattia

Saapuminen
Näyttelypaikalle saapuminen klo 
7.30 alkaen. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle viimeistään tuntia 
ennen rodun arvioitua arvosteluai-
kaa, kuitenkin viimeistään klo 12.00.

Koirien rokotustodistukset tarkis-
tetaan pistokokein. Pidäthän koiran 
rokotustodistuksen mukanasi näyt-
telypäivän ajan.

Näyttelyyn osallistujalla on vas-
tuu saapua ajoissa näyttelypaikalle. 
Tuomarit arvostelevat keskimäärin 
15–20 koiraa tunnissa, osa mah-
dollisesti nopeammin. Arvostelusta 
myöhästynyt koira voi saada ainoas-
taan laatuarvostelun.

Hinnat
Ei pääsymaksua. 
Parkkimaksu  .................... 5/10 € 
Pysäköintimaksu 5 € maksettuna 
näyttelyalueella ennen poistumista 
tai 10€  poistuttaessa portilla. Park-
kilippuja on myytävänä  kahvion ja 
palkintojenjakopaikan vieressä.  
Näyttelyssämme ei ole painettua 
luetteloa, mutta voit ostaa näyttelyn 
toimistosta kehätulosten  hintaan 
3 € /kehä

Mobiililuettelo  ................  2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyt-
telyluettelon ja näyttelyn tulospal-
velun tuottava mobiilisovellus. So-
vellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista ni-
mellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen 
näyttelyluettelon hinta sovelluskau-
passa on 2,99 €. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 



Tuomarinmuutokset
Aikatauluun on merkitty tehdyt tuo-
marinmuutokset.

Mikäli haluat peruuttaa koirasi 
osallistumisen tuomarinmuutoksen 
vuoksi (* sekä ¤ -merkityt), ilmoita 
perumisesta  viimeistään 17.8.2022 
näyttelytoimikunnalle: Elina Laiti-
nen, Anjalankatu 8  18130 Heinola
tai elina.r.laitinen@gmail.com
Liitä viestiin Showlinkin ilmoittautu-
misvahvistus tai maksukuitin kopio 
ja koiran numerolappu.  Ilmoita myös 
tilinumero, jolle maksu palautetaan. 
Näyttelytoimikunnalla on oikeus vä-
hentää palautuksesta käsittelykulut.

Ilmoittaessaan koiransa näytte-
lyyn näytteilleasettaja on sitoutunut 
noudattamaan Suomen Kennellii-
ton voimassa olevia näyttelysään-
töjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä 
rokotusmääräyksiä.

Huomaathan, että ilmoittautumis-
maksua ei palauteta koiran tai sen 
omistajan sairastumisen vuoksi.

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa erilli-
sestä palkintojenjakopisteestä ar-
vostelulipuketta vastaan. Palkintoja 
ei postitse jälkikäteen.

Tiedustelut / Information
Ilmoittautumisia koskevat 
tiedustelut:  Showlink Oy: info@
showlink.fi tai (09) 887 30320 arki-
sin klo 11.00–17.00.
Muut tiedustelut
Elina Laitinen 040 5406658
Tiedustelut näyttelypäivänä näytte-
lypaikalla  044 297 8100

Muuta
Turistikoirat ovat sallittuja näyttely-
alueella. Myös turistikoirilla on olta-
va rokotustodistukset mukana.

Näyttelyssä noudatetaan voimas-
sa olevia viranomaisohjeita koro-
navirustartunnan ehkäisemiseksi. 
Näyttelyyn ei saa tulla oireisena. 

Huolehdithan käsihygieniasta ja 
turvaväleistä. Pelastussuunnitelman 
mukaiset pelastustiet pidettävä 
auki.

Telttojen pystytys sallittu vain mer-
kityille alueille. Pelastustiet pidettä-
vä ehdottomasti auki
Tupakointi sallittu vain sille merki-
tyillä paikoilla.

Huom! Koiria ei saa jättää kuu-
maan autoon!

Rokotukset
Tarkastamme koirien rokotustodis-
tukset pistokokein näyttelyalueella. 
Mikäli koira hylätään puuttuvien 
rokotusten vuoksi, ilmoittautumis-
maksua ei suoriteta takaisin.

Koiralla tulee olla rokotustodistus, 
johon on merkitty rokotteen viimei-
nen voimassaolopäivä, koiran tun-
nistetiedot ja edelliset rokotukset. 
Koiran rokotustodistuksen tai -pas-
sin lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallise-
na rokotustodistuksena kotimaisissa 
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 

Jotta koira voi olla läsnä tapahtu-
massa, tulee koiralla olla voimassa 
seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja 
tarttuva maksatulehdusrokotus: 
Koiran pitää olla rokotettu penikka-
tautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan vähintään 
kaksi kertaa. Tehosterokotukses-
ta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu tehosterokotus on voimas-
sa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies): Koiran 
ensimmäisestä raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yh-
den vuoden. Vuoden iässä tai van-



hempana annetut rokotukset ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyh-
teenvedon mukaisesti.  

Jos koiran rokotus on vanhentu-
nut, tulee rokotus kaikissa tapauk-
sissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon varoai-
ka). Koira saa osallistua seuraavana 
päivänä varoajan päättymisen jäl-
keen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin 
liittyviä  määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, 
tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hen-
gitystieinfektioon, parvovirusripu-
liin tms. tarttuvaan mahasuolikana-
van tulehdukseen, koira ei saa olla 
läsnä tapahtumassa ennen kuin se 
on ollut vähintään kaksi viikkoa oi-
reeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. 
Ulko- ja sisäloistartunnat on asian-
mukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Suomen lain vastaisesti typistetyt 
koirat eivät saa osallistua näyttelyi-
hin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston 
hyväksymät antidopingsäännöt ja 
dopingvalvonta koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen 
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman 
järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tun-
nista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen 
sirun pystyy lukemaan. Jos tarkas-
tuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän 
sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta. Epäselvä tatuointi tai 
toimimaton mikrosiru estää koiran 
osallistumisen tapahtumaan.

Näyttelytoimikunta toivottaa 
menestyksekästä 
näyttelypäivää!

Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry. 
& Heinolan Metsästysyhdistys ry.



Ryhmäkilpailut

FCI 1 ............................................................................................................. Maija Mäkinen 
FCI 2 .............................................................................................................. Pirjo Aaltonen 
FCI 3 ............................................................................................................. Irina Poletaeva 
FCI 4 ..................................................................................................................Maja Bubalo 
FCI 5 ........................................................................................................... Jaana Kummala 
FCI 6 ................................................................................................................Paavo Mattila 
FCI 7 .................................................................................................................... Pekka Teini 
FCI 8  ........................................................................................................Hannele Jokisilta 
FCI 9 .................................................................................................................... Kitty Sjong 
FCI 10 ....................................................................................................... Zoran Brankovic

Paras juniori ........................................................................ Marianne Holm Larnemaa 
Paras veteraani .......................................................................................... Boris Spoljaric 
Paras kasvattajaryhmä ......................................................................Annamaria Tarján 
Best in Show  ........................................................................................Tuula Savolainen

Ryhmäkilpailut – Group finals
Ryhmäkilpailut pyritään aloittamaan noin klo 16.00. Ryhmäkilpailujen aikataulu ja 
järjestys voivat muuttua, joten näytteilleasettajan on itse huolehdittava siitä, että 

on paikalla arvostelun alkaessa. Seuraathan kuulutuksia!



Arvioitu arvosteluaikataulu
* = tuomarinmuutos
¤ = ilmoittautumisaikana julkaistu 
muutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari

Näyttelyn koiramäärä   ..... 2151

KEHÄ 1  
Pekka Teini ................................... 91 
Harjoitusarvostelija: Aspholm Sophie, bre-
toni, saksanseisojat, pienimünsterinseisoja, 
pointteri, stabijhoun, weimarinseisoja, ly-
hytkarvainen ......................................... 
Harjoitusarvostelija: Honkanen Kirsi, FCI 7 
suomenpystykorva .......................... 12 09.00
karjalankarhukoira ..............................4 
pohjanpystykorva ...............................5 
englanninsetteri ..................................8 
gordoninsetteri ....................................4 
punainen irlanninsetteri ................ 17 11.00
punavalkoinen irlanninsetteri.........2 
italianseisoja ..........................................5 
bourbonnaisinseisoja ........................2 
bretoni .....................................................4 
karkeakarvainen saksanseisoja ......9 
lyhytkarvainen saksanseisoja ..........8 
karkeakarvainen unkarinvizsla .......1 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ..........1 
pienimünsterinseisoja .......................1 
pointteri ..................................................3 
stabijhoun ..............................................4 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen ...1 

KEHÄ 2  
Leif Lehmann Jörgensen, Tanska 71 
sileäkarvainen collie ........................ 20 09.00
pitkäkarvainen collie ....................... 24 
* afgaaninvinttikoira ...........................8 11.30
* azawakh ...............................................1 
* englanninvinttikoira ........................4 
* espanjanvinttikoira ..........................1 
* italianvinttikoira ................................5 
* puolanvinttikoira ..............................1 
* sloughi ..................................................5 
* unkarinvinttikoira .............................2 

KEHÄ 3  
Paavo Mattila............................... 98 
suomenajokoira ................................ 16 09.00
dreeveri ...................................................8 
rhodesiankoira .................................. 11 
beagle ................................................... 12 11.00
dalmatiankoira .................................. 24 
kk. bosnianajokoira/ barak ...............1 
dunkerinajokoira .................................1 
baijerinvuoristovihikoira ...................1 
basset artésien normand ..................1 
basset hound ........................................5 
grand basset griffon vendéen ........1 
petit basset griffon vendéen ...........1 
irlanninsusikoira ................................ 16 

KEHÄ 4  
Zoran Brankovic, Serbia.............. 89 
* whippet ............................................. 70 09.00
- pennut ..................................................2 
- urokset ............................................... 26 
- nartut  ................................................ 42 10.30
* venäjänvinttikoira ......................... 19 

KEHÄ 5 (tuomarinmuutos 16.8.)  
Marianne Holm Larnemaa .......... 73 
Harjoitusarvostelija: Mustonen Kimmo, 
shetlanninlammaskoira ..................... 
* shetlanninlammaskoira ............... 55 09.00
- pennut ..................................................1 
- urokset ............................................... 22 
- nartut  ................................................ 32 10.15
* bordercollie ..................................... 15 
* vanhaenglanninlammaskoira ......3 

KEHÄ 6  
Igor Selimovic, Kroatia ............... 96 
valkoinenpaimenkoira .................... 14 09.00
belgianpaimenkoira, groenendael 18 
belgianpaimenkoira, malinois ..... 11 11.00
belgianpaimenkoira, tervueren .....9 
australianpaimenkoira .................... 22 
ceskoslovensky vlciak ........................1 
landseer ..................................................6 
dobermanni ........................................ 15 



KEHÄ 7  
Helle Faarup, Tanska ................... 61 
welsh corgi cardigan ....................... 24 10.00
welsh corgi pembroke .................... 37 11.15
- urokset ............................................... 14 
- nartut  ................................................ 23 

KEHÄ 8  
Maija Mäkinen ............................. 86 
* australiankarjakoira .........................8 09.00
* beaucenpaimenkoira/beauceron 4 
* bouvier .................................................1 
* hollanninpaimenkoira, kk. ............2 
* hollanninpaimenkoira, lk. ..............3 
* hollanninpaimenkoira, pk. ............2 
* lancashirenkarjakoira ......................6 
* lk. pyreneittenpaimenkoira ..........1 
* pk. pyreneittenpaimenkoira .........2 
* australiankelpie .................................7 
* partacollie ...........................................8 11.00
* pieniamerikanpaimenkoira ..........5 
* polski owczarek nizinny .................1 
* maremmano-abruzzese .................2 
* puli, muut värit ..................................2 
* pumi ......................................................6 
* saksanpaimenkoira ..........................6 
* saksanpaimenkoira, pk ................ 11 
* tsekinpaimenkoira ...........................6 
* saarlooswolfhond.............................3 

KEHÄ 9  
Irina Poletaeva ............................ 88 
amerikanstaffordshirenterrieri .... 13 09.00
staffordshirenbullterrieri................ 14 
bedlingtoninterrieri ............................3 
borderterrieri ..................................... 13 
brasilianterrieri .....................................4 11.30
bullterrieri ..............................................1 
dandiedinmontinterrieri ...................2 
glen of imaalinterrieri ........................3 
irlanninterrieri .......................................1 
karkeakarvainen kettuterrieri .........9 
sileäkarvainen kettuterrieri ..............2 
kääpiöbullterrieri .................................5 
lakelandinterrieri .................................1 
manchesterinterrieri ..........................4 
saksanmetsästysterrieri .....................1 
skyenterrieri...........................................2 
vehnäterrieri ....................................... 10 

KEHÄ 10  
Boris Spoljaric, Kroatia ............... 97 
Saksanpystykorvien mittaus .............. 08.50
grosspitz, valkoinen ............................1 09.00
kleinspitz, musta ja ruskea ...............7 
kleinspitz, muut värit .........................8 
kleinspitz, valkoinen ...........................4 
mittelspitz, musta ja ruskea .............9 
mittelspitz, muut värit .................... 20 10.45
mittelspitz, valkoinen .........................4 
pomeranian ...........................................7 
australianterrieri ............................... 37 
- pennut ..................................................1 
- urokset ............................................... 12 
- nartut  ................................................ 24 

KEHÄ 11  
Rob Douma, Alankomaat ............ 83 
schipperke .......................................... 10 09.00
schapendoes ...................................... 11 
tanskandoggi, ke/ti .......................... 10 
tanskandoggi, mu/ha ..................... 11 
tanskandoggi, sininen .......................6 11.30
kääpiöpinseri ..................................... 35 
- pennut ..................................................3 
- urokset ............................................... 16 
- nartut  ................................................ 16 

KEHÄ 12  
Annamaria Tarján, Unkari ........... 82 
cairnterrieri ......................................... 19 09.00
jackrussellinterrieri........................... 22 
parsonrussellinterrieri ..................... 12 11.30
norfolkinterrieri ....................................5 
norwichinterrieri ..................................7 
valkoinen länsiylämaanterrieri .......7 
skotlanninterrieri .............................. 10 

KEHÄ 13  
Juta Haranen, Viro ....................... 78 
* newfoundlandinkoira .................. 13 09.00
* broholminkoira .................................2 
* cane corso ...........................................2 
* kanariandoggi ...................................7 
* mastiffi ..................................................3 
* airedalenterrieri ................................4 
* amerikankarvatonterrieri ..............2 
* amerikankääpiökettuterrieri ........4 11.00
* englanninkääpiöterrieri .................1 
* silkkiterrieri .........................................2 
* yorkshirenterrieri ..............................3 
* itäsiperianlaika ..................................6 
* jakutianlaika .......................................4 
* saksanpystykorva, keeshond .... 13 
* portugalinpodengo, kk, pieni ... 10 
* portugalinpodengo, sk, pieni ......2 



KEHÄ 14  
Erika Häkkinen ............................ 79 
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, shiba
samojedinkoira .................................. 18 09.00
japaninpystykorva ........................... 12 
eurasier....................................................4 
shiba .........................................................4 
siperianhusky ..................................... 22 11.15
islanninlammaskoira ....................... 12 
ibizanpodenco, karkeakarvainen ..1 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ......2 
perunkarvatonkoira, keskikok. .......2 
perunkarvatonkoira, pieni ...............1 
shikokunkoira .......................................1 

KEHÄ 15  
Jaana Kummala ........................... 81 
alaskanmalamuutti .......................... 17 09.00
akita ..........................................................5 
harmaa norjanhirvikoira ...................7 
jämtlanninpystykorva ........................9 
suomenlapinkoira ............................ 12 11.15
ruotsinlapinkoira .................................1 
lapinporokoira ......................................8 
länsigöötanmaanpystykorva ....... 13 
* itäeuroopanpaimenkoira...............3 
* medimurjenkoira ..............................3 
* owczarek podhalanski ....................1 
* romanianpaimenkoira ....................1 
* serra de airesinpaimenkoira .........1 

KEHÄ 16  
Anneli Pukkila ............................. 78 
* mäyräkoira, lk (pennut) ..................3 09.00
* kaniinimäyräkoira pk. ......................5 
* kääpiömäyräkoira pk. .................. 11 
* mäyräkoira, pk. ............................... 14 
* grönlanninkoira ................................3 
* chow chow .........................................5 11.00
* amerikanakita ....................................6 
* etnankoira ...........................................6 
* kainkoira ..............................................5 
* thai ridgeback ....................................1 
* volpino italiano .................................1 
* basenji ............................................... 18 

KEHÄ 17  
Hannele Jokisilta ......................... 82 
Harjoitusarvostelija: Hassinen Maarit, kaik-
ki rodut
Harjoitusarvostelija:  Sarparanta Virpi, 
kooikerhondje, sileäkarvainen noutaja, kul-
tainennoutaja, novascotiannoutaja
kooikerhondje ................................... 10 09.00
sileäkarvainen noutaja ................... 18 
kultainennoutaja .............................. 43 10.30
- urokset ............................................... 20 
- nartut  ................................................ 23 
kiharakarvainen noutaja ...................3 
novascotiannoutaja ............................8 

KEHÄ 18  
Tuula Savolainen ....................... 100 
englanninspringerspanieli ............ 30 09.00
- urokset ..................................................9 
- nartut  ................................................ 21 
walesinspringerspanieli ................. 26 10.45
labradorinnoutaja (ei pennut) ..... 44 
- urokset ............................................... 20 
- nartut  ................................................ 24 

KEHÄ 19  
Maja Bubalo, Kroatia ................... 91 
Mäyräkoirien mittaus .......................... 08.50
kaniinimäyräkoira kk. .........................2 09.00
kääpiömäyräkoira kk. .........................2 
mäyräkoira, karkeakarvainen ....... 16 
kaniinimäyräkoira lk. ..........................2 
kääpiömäyräkoira lk. ....................... 12 
mäyräkoira, lk. (ei pennut)............. 18 11.00
amerikancockerspanieli ....................7 
cockerspanieli .................................... 32 
- pennut ..................................................1 
- urokset ............................................... 17 
- nartut  ................................................ 14 

KEHÄ 20  
Martin Baskaran, Espanja ........... 89 
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari, la-
gotto romagnolo .................................. 
* espanjanvesikoira .......................... 11 09.00
* portugalinvesikoira ..........................6 
* lagotto romagnolo........................ 18 
* barbet ...................................................2 11.00
* clumberinspanieli ............................1 
* fieldspanieli ........................................1 
* irlanninvesispanieli ..........................2 
* labradorinnoutaja (pennut) ..........1 
* tiibetinterrieri .................................. 26 
* saluki .................................................. 17 
* skotlanninhirvikoira.........................4 



KEHÄ 21  
Igor Dokoza, Kroatia ................... 67 
chihuahua, lyhytkarvainen ........... 17 09.00
chihuahua, pitkäkarvainen ........... 18 
bolognese ..............................................1 11.00
löwchen ..................................................1 
mopsi .......................................................7 
maltankoira............................................3 
bichon frisé ......................................... 20 

KEHÄ 22  
Joakim Ohlsson, Ruotsi ............... 77 
petit brabancon ...................................4 09.00
griffon bruxellois .................................1 
ranskanbulldoggi ............................. 16 
venäjänbolonka ...................................7 
cavalier kingcharlesinspanieli ...... 27 10.45
kingcharlesinspanieli .........................3 
coton de tuléar .....................................2 
havannankoira ................................... 13 
japanese chin ........................................1 
prahanrottakoira ..................................1 
venäjäntoy, lyhytkarvainen..............2 

KEHÄ 23  
Zorica Blomqvist, Ruotsi ............. 85 
kiinanharjakoira ................................ 11 09.00
Villakoirien mittaus .............................. 09.45
villakoira, toy .........................................9 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu .......... 12 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va .......... 14 11.00
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu  10 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va  13 
villakoira, iso, ha/ap/pu .................. 12 
villakoira, iso, mu/ru/va .....................4 

KEHÄ 24  
Kitty Sjong, Tanska ...................... 65 
Harjoitusarvostelija: Haapaniemi Elina, pa-
pillon, phalène ...................................... 
brienpaimenkoira / briardi ...............3 09.00
bostoninterrieri ....................................4 
papillon ................................................ 11 
phalène ...................................................4 
tiibetinspanieli ................................... 27 10.15
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ........4 
kromfohrländer ....................................2 
lhasa apso ..............................................2 
markiesje ................................................3 
shih tzu ....................................................5 

KEHÄ 25  
Anita Al-Bachy ............................. 88 
rottweiler ............................................. 10 09.00
berninpaimenkoira .......................... 12 
hovawart ............................................. 13 
kääpiösnautseri, musta .................. 10 11.00
kääpiösnautseri, musta-hopea .... 13 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ...7 
kääpiösnautseri, valkoinen ..............4 
englanninbulldoggi......................... 15 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ...2 
mallorcandoggi ....................................1 
pyreneittenmastiffi .............................1 

KEHÄ 26 (tuomarinmuutos 18.8)  
Pirjo Aaltonen ............................. 76 
* apinapinseri ........................................1 09.00
* bokseri ..................................................7 
* bullmastiffi ..........................................5 
* estrelanvuoristokoira, lk. ................1 
* estrelanvuoristokoira, pk. ..............2 
* keskiaasiankoira ................................1 
* leonberginkoira.............................. 11 
* pinseri ................................................ 10 
* pyreneittenkoira ...............................2 11.15
* snautseri, musta ................................1 
* snautseri, pippuri & suola ........... 13 
* suursnautseri, musta .......................5 
* suursnautseri, pippuri & suola .....2 
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira 8 
* tiibetinmastiffi ...................................5 
* venäjänmustaterrieri .......................2 

KEHÄ 27  
Vilma Viitasalo ............................. 21 
Junior handler ........................................  11.00
- nuoremmat ...................................... 15 
- vanhemmat .........................................6 


