
Lauantai 2.4.2022
FCI 2 – Pinserit, snautserit, molossit

FCI 3 – Terrierit
FCI 4 – Mäyräkoirat

FCI 6 – Ajavat ja jäljestävät koirat
FCI 8 – Noutajat, vesikoirat ja ylösajavat

FCI 10 – Vinttikoirat

Sunnuntai 3.4.2022
FCI 1 – Lammas ja karjakoirat

FCI 5 – Pystykorvat ja alkukantaiset koirat
FCI 7 – Seisovat lintukoirat

FCI 9 – Seurakoirat ja kääpiökoirat

Tervetuloa kansainväliseen 
koiranäyttelyyn 

Kajaaniin 2.–3.4.2022!



Tervetuloa Kajaaniin kansainväliseen 
koiranäyttelyyn!
Tässä kirjeessä on näyttelymme ohjeelli-
nen aikataulu sekä liitteenä koirasi näytte-
lynumero, joka oikeuttaa koiran sekä yh-
den henkilön sisäänpääsyyn. Kartta sekä 
ajo-ohje näyttelypaikalle ovat takasivulla. 
Hallin ovet avataan molempina päivinä 
klo 7.30 ja arvostelu kehissä alkaa jo 8.30. 
Näyttelypaikalle saavutaan aikaisintaan 
tunti ennen oman koiran arvostelun al-
kua. Pyydämme poistumaan oman koi-
ran arvostelun jälkeen, ellei koira jatka 
ryhmäkilpailuihin. Ryhmäkilpailuihin 
jäävät vain sinne oikeutetut koirat. 
Rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein.
Muista ottaa mukaan näyttelynumero, 
koirasi rekisterikirja ja rokotustodistuk-
set, hakaneula tms. numerolapun kiinnit-
tämistä varten, koiralle näyttelyremmi ja 
vesikuppi sekä makuualusta.

Terveysturvallisuuden huomioiminen 
näyttelyssä
Toimikunta on joutunut tekemään muu-
toksia ja rajoituksia Kainuun hankalan 
pandemiatilanteen takia.
Pallohallissa on maskisuositus. Käytä 
mieluiten FFP2/FFP3-maskia. Käytä kä-
sidesiä ja vältä kättelyä.
Näyttelyyn ei oteta yleisöä. Näyttelyyn 
pääsee ilmoitetun koiran mukana sisään 
yksi henkilö ilmaiseksi sekä pääsylipulla 
(10 eur, alle 12 v. ilmaiseksi) muut per-
heenjäsenet tai mahdollinen avustaja/
handleri.
Lipunmyynti tapahtuu jo ulkona pääoven 
edessä. Rokotustentarkastus suoritetaan 
pistokokein. 
Näyttelypaikalle saavutaan aikaisintaan 
yksi tunti ennen oman koiran arvoste-
lua ja poistutaan heti arvostelun jälkeen. 
Ryhmäkilpailuihin jäävät vain sinne oi-
keutetut koirat.
Näyttelyssä on vain mobiililuettelo, ks. 
kohta Sähköinen näyttelyluettelo.
Näyttelypaikalla ei ole käteismaksumah-
dollisuutta, maksutapoina vain kortti-
maksu ja MobilePay.

Paikoitus
Pysäköintialueita on aivan hallin lähellä. 
Pysäköintialueelle tulo ja sieltä poistumi-
nen tapahtuvat eri reittiä, noudatathan 
liikenteenohjaajien ohjeita! 

Hinnat
Näyttelyyn ei oteta yleisöä.
Pääsyliput (perheenjäsenet, avustajat)
- aikuiset 10 €, lapset alle 12 v. ilmaiseksi.
Mobiililuettelo 2,99 €
Toimistosta on mahdollista ostaa tuloste 
yksittäisen rodun koirista hintaan 1 €.
Ei pysäköintimaksua.

Sähköinen näyttelyluettelo
Näyttelyssämme on käytössä näyttely-
luettelon ja reaaliaikaisen tulospalvelun 
tuottava mobiilisovellus. Sovellus on la-
dattavissa App Store- ja Google Play -so-
velluskaupoista nimellä ”Showlink-mo-
biili”. Sovellus on maksuton. Sähköisen 
näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa 
on 2,99 €. Luettelo julkaistaan näyttely-
päivän aamuna kello 6:00.

Näyttelypaikka
Kajaani, Pallohalli, os. Kuntokatu 6
Näyttelypaikka on maapohjainen (keino-
nurmi) ylipainehalli. Hallia lämmitetään 
näyttelyn aikana ilmapuhalluksella niin, 
että sisälämpötila on aina plussan puo-
lella, mutta maapohjasta johtuen sää vai-
kuttaa: kylmä ilma ja/tai tuuli aiheuttavat 
enemmän lämpöhukkaa. Lisäksi kannat-
taa huomata, että maanpinnan tasolla ja 
erityisesti ulkoseinien vieressä on vii-
leämpää, samoin kulkutunnelin kohdalla 
(koirien sisäänkäynti). Iltapäivää kohti 
lämpötila myös pyrkii putoamaan, kun 
liikennettä isoista ovista on enemmän. 
Pukeudu lämpimästi (kerrospukeutumi-
nen suositeltavaa, jotta vaatteita voi lisätä 
ja vähentää tarpeen mukaan) ja muis-
ta, että varsinkin lämpimät kengät ovat 
tarpeen. Varaa myös koirallesi lämmin, 
paksu makuualusta ja varsinkin viluisille 
roduille vaatetusta tarpeen mukaan.
Häkkien ja pöytien pystyttäminen hätä-
uloskäyntien eteen on kielletty, ja kulku-



reitit on pidettävä avoimina. 
HUOM! Koirien siistiminen ja trimmaa-
minen on sallittu ainoastaan trimmaus-
alueella. Toivomme, että juoksuisilla 
nartuilla käytetään juoksuhousuja silloin, 
kun ne eivät ole kehässä. Muista huo-
lehtia koiran riittävästä ulkoiluttamises-
ta  ennen sisälle tuloa ja näyttelypäivän 
aikana. Korjaathan mahdolliset roskat ja 
jätökset keinonurmelta välittömästi. 

Näyttelypaikan palvelut
Näyttelypaikalla on ravintola, arvostelujen 
käännöspalvelu ja Kennelliiton infopiste.
HUOM!  Näyttelypaikalla ei ole käteis-
maksumahdollisuutta, vain korttimaksu 
ja MobilePay, myös ravintolassa.

Tuomarinmuutokset
Aikatauluun on merkitty *-merkillä tuo-
marinmuutokset. Ilmoittutumisaikana jul-
kaistut tuomarinmuutokset on merkitty 
¤-merkillä, nämä muutokset oikeuttavat 
maksunpalautukseen vain muutosta ennen 
ilmoitettujen koirien osalta. 
Peruuttaessasi koiran ilmoittautumisen ai-
katauluihin merkityn tuomarinmuutoksen 
perusteella, käytä kirjeen lopussa olevaa lo-
maketta.
Ilmoittaessaan koiran tapahtumaan 
omistaja sitoutuu noudattamaan tapah-
tumaan liittyviä sääntöjä ja ohjeita.

Rokotukset
Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien 
on oltava rokotettu Kennelliiton voimas-
sa olevien rokotusmääräysten mukaisesti. 
Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös 
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus 
toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeis-
sa. Rokotustodistuksessa tulee olla mer-
kitty rokotteen viimeinen voimassaolo-
päivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset 
rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa, tulee koiralla olla voimassa 
seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja 
tarttuva maksatulehdusrokotus: Koi-
ran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, 

parvovirusripulia  ja  tarttuvaa  maksatu-
lehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen  viikon  varoaika).  Alle  vuoden  
iässä  annettu  tehosterokotus  on  voi-
massa  yhden  vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut tehosteet ovat voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran en-
simmäisestä raivotautirokotuksesta tulee 
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 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- ja raivotauti-
rokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus 
on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa. Koira saa osallistua seuraa-
vana päivänä varoajan päättymisen jäl-
keen eli 22. päivä rokotuksesta. 
Mikäli koira hylätään puuttuvien roko-
tusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei 
suoriteta takaisin. 
Muita tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvo-
virusripuliin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 
mahasuolikanavan tulehdukseen, koira 
ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin 
se on ollut vähintään kaksi viikkoa oiree-
ton. Sama rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria. Loistartun-
nat on asianmukaisesti hoidettava ennen 
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa 
ja kilpailuissa.
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille 
virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpai-
luihin ja testeihin (jäljempänä tapahtu-
ma) osallistuville koirille.
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät 



Arvioitu arvosteluaikataulu

Lauantai 2.4.2022
Aikatauluun on merkitty *-merkillä tuomarinmuutokset.
Ilmoittautumisaikana julkaistut tuomarinmuutokset on merkitty ¤-merkillä, nämä muutokset oikeut-
tavat maksunpalautukseen vain muutosta ennen ilmoitettujen koirien osalta. ¤-merkityt muutokset 
julkaistu 1.2.2022.
Viime hetken tuomarinmuutos 1.4.2022 - Veli-Pekka Kumpumäki ei pääse näyttelyymme 
arvostelemaan. Hänelle merkityt rodut on siirretty korvaaville tuomareille ja merkitty kehiin 
punaisella värillä. TARKISTA ROTUSI UUSI ARVOSTELUAIKA JA KEHÄNUMERO.

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.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväk-
symät antidopingsäännöt ja dopingval-
vonta koskevat kaikkia Suomen Kennel-
liiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 
kokeita. Ajankohtaista tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi.

Mitattavat/tarkastettavat rodut
(mm. villakoirat, mäyräkoirat, spizit)
Mitattavat koirat mitataan ko. rodun 
arvostelukehässä 10 minuuttia ennen 
arvostelun alkua.

Kaikkien tarkastettavien rotujen mittaus 
tapahtuu ennen arvostelua, ja koira kil-
pailee tässä näyttelyssä siinä rodussa, jo-
hon se siirretään.
Tiedustelut/Inquiries
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut / 
Inquiries about entries
Showlink, puh. (09) 8873 0320 (ark. 11–
17) tai info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttely-
päivinä:
puh. 044 5079 162 (Eija Makkonen)
sähköposti: kainuu.show@gmail.com
Toimikunta pidättää oikeuden muutoksiin.

Tervetuloa jälleen 
elämysmatkalle igluumme!

KEHÄ 1  
Anneli Pukkila ................................ 61 
dalmatiankoira ..................................... 39 10.00
- pennut .................................................. 4 
- urokset ................................................ 19 
- nartut  ................................................. 16 11.30
rhodesiankoira ....................................... 7 12.45
grand basset griffon vendéen ............... 4 
petit basset griffon vendéen ................. 4 
pyreneittenmastiffi................................. 7 
KEHÄ 2  
Kaisa Metteri-Gold ......................... 80 
berninpaimenkoira .............................. 48 09.00
- urokset ................................................ 22 
- nartut  ................................................. 26 10.30

isosveitsinpaimenkoira ......................... 2 12.15
bokseri ..................................................... 8 
mastiffi .................................................... 6 
shar pei .................................................... 2 
* vehnäterrieri ........................................ 5 
* irlanninterrieri .................................... 7 
* lakelandinterrieri ................................ 1 
* saksanmetsästysterrieri ...................... 1 
KEHÄ 3  
Tuula Savolainen ............................ 85 
hovawart ............................................... 16 09.00
espanjanvesikoira................................. 36 10.00
- pennut .................................................. 1 
- urokset ................................................ 20 
- nartut  ................................................. 15 



leonberginkoira .................................... 33 12.30
- pennut .................................................. 2 
- urokset ................................................ 12 
- nartut  ................................................. 19 
KEHÄ 4  
Markku Kipinä ............................... 77 
Harjoitusarvostelijat: Järventölä Marjo, Viljan-
maa-Petjala Teija cockerspanieli, amerikan-
cockerspanieli
¤ tanskandoggi, kelt. ja tiik. ................ 14 09.30
¤ tanskandoggi, musta ja harlekiini .... 6 
¤ tanskandoggi, sininen ........................ 4 10.45
* bullterrieri ............................................ 1 
* kääpiöbullterrieri ................................ 5 
¤ sloughi .................................................. 3 
¤ portugalinvesikoira .......................... 12 
¤ cockerspanieli ................................... 25 12.15
¤ amerikancockerspanieli ..................... 7 
KEHÄ 5  
Marja Talvitie ................................. 60 
Harjoitusarvostelija: Taipale Kati, norfolkinter-
rieri, norwichinterrieri, skyenterrieri, dandiedin-
montinterrieri
glen of imaalinterrieri ........................... 9 10.00
sealyhaminterrieri ................................. 1 
skotlanninterrieri ................................... 4 
* walesinterrieri ..................................... 2 
bedlingtoninterrieri ............................... 3 
valkoinen länsiylämaanterrieri .......... 18 11.15
norfolkinterrieri ..................................... 5 12.30
norwichinterrieri ................................... 3 
skyenterrieri ........................................... 9 
dandiedinmontinterrieri ...................... 6 
KEHÄ 6  
Maarit Hassinen ............................. 79 
australianterrieri .................................. 13 09.30
airedalenterrieri ..................................... 2 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ... 2 10.30
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen .... 6 
mäyräkoira, karkeakarvainen ............ 27 
kääpiöpinseri ........................................ 29 12.45
KEHÄ 7  
Vesa Lehtonen ................................. 87 
mäyräkoirien mittaus .............................  8:45
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ...... 6 09.00
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen..... 16 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ............... 27 10.30
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ...... 1 12.15
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ..... 13 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ............... 24 

KEHÄ 8  
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa......... 67 
Harjoitusarvostelija: Viljanmaa-Petjala Teija, 
fieldspanieli
* karkeakarvainen italianajokoira ....... 6 09.30
* lyhytkarvainen italianajokoira .......... 3 
¤ unkarinvinttikoira .............................. 5 
¤ puolanvinttikoira ................................ 2 
¤ espanjanvinttikoira ............................. 2 
¤ skotlanninhirvikoira .......................... 1 
¤ azawakh ............................................... 4 
¤ afgaaninvinttikoira ........................... 11 11.00
¤ amerikanvesispanieli .......................... 1 
¤ sussexinspanieli .................................. 2 
¤ fieldspanieli ......................................... 8 11.45
¤ kooikerhondje ................................... 12 
¤ suursnautseri, musta ........................ 10 
KEHÄ 9  
Paula Rekiranta .............................. 69 
kääpiösnautseri, valkoinen ................. 12 09.30
kääpiösnautseri, musta ......................... 8 
kääpiösnautseri, musta-hopea ........... 12 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ....... 18 11.30
snautseri, musta ..................................... 4 
snautseri, pippuri & suola .................. 15 
KEHÄ 10  
Marjo Nygård ................................. 86 
parsonrussellinterrieri ........................ 26 09.00
jackrussellinterrieri ............................. 58 10.45
- pennut .................................................. 2 
- urokset ................................................ 29 
- nartut  ................................................. 27 12.45
kerrynterrieri ......................................... 1 
tenterfieldinterrieri ................................ 1 
KEHÄ 11  
Tarja Löfman .................................. 67 
Harjoitusarvostelija: Fröberg Janette, sileäkarvai-
nen noutaja, kiharakarvainen noutaja, lagotto 
romagnolo
sileäkarvainen noutaja ........................ 26 09.00
kiharakarvainen noutaja ....................... 8 
chesapeakelahdennoutaja ..................... 1 
lagotto romagnolo ............................... 28 11.15
irlanninvesispanieli ............................... 4 



KEHÄ 12  
Marjo Järventölä ............................. 23 
Harjoitusarvostelija: Taipale Kati, silkkiterrieri
*landseer ................................................. 7 09.30
*tiibetinmastiffi ...................................... 8 10.00
*bernhardinkoira, lyhytkarvainen....... 3 
*bernhardinkoira, pitkäkarvainen ...... 5 
Jouko Leiviskä ................................ 42
*silkkiterrieri ........................................ 10 12.30
*yorkshirenterrieri ................................. 4 
KEHÄ 13  
Kirsi Nieminen ............................... 79 
Harjoitusarvostelijat: Sarkkinen Johanna & Sar-
paranta Virpi, novascotiannoutaja ........
cairnterrieri .......................................... 19 09.00
beagle .................................................... 26 
novascotiannoutaja ............................. 34 12.00
- pennut .................................................. 2 
- urokset ................................................ 14 
- nartut  ................................................. 18 
KEHÄ 14  
Tanya Ahlman-Stockmari .............. 91 
Harjoitusarvostelija: Taipale Kati, borderterrieri
irlanninsusikoira .................................. 21 10.00
manchesterinterrieri ............................. 9 11.20
brasilianterrieri .................................... 10 
englanninkääpiöterrieri ........................ 3 
pinseri ..................................................... 1 12.45
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ....... 6 
cane corso ............................................... 5 
kanariandoggi ........................................ 7 
bordeauxindoggi .................................... 4 
*borderterrieri ...................................... 25
KEHÄ 15  
Hilkka Salohalla ............................. 83 
*bullmastiffi .......................................... 16 9:00
apinapinseri ............................................ 5 10.00
sao miguelinfila ...................................... 5 
pyreneittenkoira ..................................... 8 
englanninbulldoggi ............................... 6 11.15
rottweiler............................................... 13 
venäjänmustaterrieri ............................. 4 12.30
newfoundlandinkoira ......................... 25 
KEHÄ 16  
Pirjo Aaltonen ................................ 84 
Harjoitusarvostelija: Taipale Kati, amerikanstaf-
fordshirenterrieri, staffordshirenbullterrieri
amerikanstaffordshirenterrieri .......... 38 09.00
- urokset ................................................ 16 
- nartut  ................................................. 22 10.00
staffordshirenbullterrieri .................... 27 11.30

karkeakarvainen kettuterrieri .............. 7 13.15
sileäkarvainen kettuterrieri ................ 12 
KEHÄ 17  
Jouko Leiviskä ................................ 42 
Harjoitusarvostelijat: Hilpinen Jarmo & Kallio 
Tarja, venäjänvinttikoira
* venäjänvinttikoira .......................... 28 10.00
Janette Fröberg ............................... 28 
Junior handler ..........................................  12.00
- Piirimestaruus ..................................... 5 
Junior handler ...................................... 23 
- nuoremmat ........................................ 12 
- vanhemmat ........................................ 11 
KEHÄ 18  
Unto Timonen ................................ 81 
Harjoitusarvostelijat: Hilpinen Jarmo, italian-
vinttikoira, whippet, saluki; Kallio Tarja, italian-
vinttikoira, whippet, englanninvinttikoira, saluki 
italianvinttikoira .................................. 11 09.00
whippet ................................................. 48 
- pennut .................................................. 3 
- urokset ................................................ 16 
- nartut  ................................................. 29 10.50
englanninvinttikoira.............................. 2 12.45
saluki ..................................................... 20 
KEHÄ 19  
Pekka Teini ..................................... 66 
plottinajokoira........................................ 5 08.30
amerikankettukoira ............................... 1 
karkeakarvainen istrianajokoira .......... 1 
dreeveri ................................................... 9 
baijerinvuoristovihikoira ...................... 2 
gascognenbassetti .................................. 1 
basset artésien normand ....................... 1 
basset hound ........................................ 12 09.45
puolanjahtikoira .................................... 2 
venäjänajokoira ...................................... 7 
eestinajokoira ......................................... 1 
suomenajokoira ................................... 24 11.15
KEHÄ 20  
Hannele Jokisilta ............................ 75 
Harjoitusarvostelija: Kallio Tarja, kultainennoutaja
kultainennoutaja .................................. 75 09.00
- pennut .................................................. 3 
- urokset ................................................ 26 
- nartut  ................................................. 46 11.00
KEHÄ 21  
Viveca Lahokoski ............................ 83 
¤ labradorinnoutaja ............................. 83 09.00
- pennut .................................................. 1 



- urokset ................................................ 37 
- nartut  ................................................. 45 11.30
KEHÄ 22  
Saija Juutilainen ............................. 84 
Harjoitusarvostelija: Viljanmaa-Petjala Teija, 
barbet, walesinspringerspanieli
barbet ...................................................... 7 10.00
walesinspringerspanieli ...................... 20 
englanninspringerspanieli .................. 43 11.45
- pennut .................................................. 1 
- urokset ................................................ 13 
- nartut  ................................................. 29 
dobermanni .......................................... 14 

Sunnuntai 3.4.2022

KEHÄ 1  
Marjo Nygård ................................. 72 
Harjoitusarvostelija: Sarkkinen Johanna, irlan-
ninsetterit, englanninsetteri, gordoninsetteri
¤ bretoni ................................................ 11 09.30
¤ pienimünsterinseisoja ........................ 5 
¤ isomünsterinseisoja ............................ 1 
¤ stabijhoun ............................................ 3 
¤ spinone ................................................. 4 
¤ punainen irlanninsetteri .................. 23 11.00
¤ punavalkoinen irlanninsetteri .......... 4 
¤ englanninsetteri .................................. 8 
¤ gordoninsetteri ................................... 8 
¤ italianseisoja ........................................ 5 
KEHÄ 2  
Jouko Leiviskä ................................ 56 
* jämtlanninpystykorva ...................... 40 10.00
- pennut .................................................. 1 
- urokset ................................................ 23 
- nartut  ................................................. 16 11.30
* shiba.................................................... 16 12.30
KEHÄ 3  
Pirjo Aaltonen ................................ 69 
Harjoitusarvostelijat: Holopainen Sari, itäsi-
perianlaika, länsisiperianlaika, siperianhusky; 
Kallio Tarja, siperianhusky; Järventölä Marjo, 
beauceron
*beaucenpaimenkoira / beauceron ..... 2  10.00
itäsiperianlaika ..................................... 10
länsisiperianlaika ................................... 3 
venäläis-eurooppalainen laika ............. 1 
valkoinen ruotsinhirvikoira ................. 1 
siperianhusky ....................................... 18 11.00

komondor ............................................... 2 
owczarek podhalanski ........................... 3 
itäeuroopanpaimenkoira ...................... 1 
valkoinenpaimenkoira ........................ 28 
KEHÄ 4  
Tarja Löfman .................................. 82 
Harjoitusarvostelija: Lackman Mari, belgianpai-
menkoirat ................................................  
harmaa norjanhirvikoira .................... 30 08.30
- urokset ................................................ 18 
- nartut  ................................................. 12 
jakutianlaika ........................................... 2 10.30
lancashirenkarjakoira ............................ 6 
belgianpaimenkoira, groenendael ..... 18 
belgianpaimenkoira, tervueren .......... 21 12.15
belgianpaimenkoira, malinois ............. 5 
KEHÄ 5  
Kati Taipale ..................................... 86 
welsh corgi pembroke ......................... 38 09.00
- urokset .................................................. 9 
- nartut  ................................................. 29 
welsh corgi cardigan ............................ 32 11.30
- pennut .................................................. 2 
- urokset .................................................. 9 
- nartut  ................................................. 21 
puli, muut värit ...................................... 2 13.30
pumi ........................................................ 7 
mudi ........................................................ 7 
KEHÄ 6  
Kirsi Nieminen ............................... 17 
venäjänbolonka .................................... 13 10.00
venäjäntoy, lyhytkarvainen ................... 1 



venäjäntoy, pitkäkarvainen................... 3 
Junior handler ....................................  11.15
- nuoremmat .......................................... 9 
- vanhemmat ........................................ 14 
KEHÄ 7  
Unto Timonen ................................ 80 
Harjoitusarvostelija: Pirilä Emma, akita  
volpino italiano ...................................... 8 09.30
japaninpystykorva ................................. 6 
faaraokoira .............................................. 5 
etnankoira ............................................... 3 
lunnikoira ............................................... 2 
länsigöötanmaanpystykorva .............. 10 11.00
basenji ................................................... 19 
portugalinpodengo, sk., pieni .............. 5 12.45
meksikonkarvatonkoira, iso ................. 1 
meksikonkarvatonkoira, pieni ............. 1 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ... 2 
perunkarvatonkoira, pieni ................... 3 
akita ....................................................... 15 
KEHÄ 8  
Hilkka Salohalla ............................. 85 
chihuahua, pitkäkarvainen ................. 32 08.30
- pennut .................................................. 1 
- urokset ................................................ 11 
- nartut  ................................................. 20 
chihuahua, lyhytkarvainen ................. 22 10.30
havannankoira ..................................... 31 12.00
- urokset ................................................ 15 
- nartut  ................................................. 16 
KEHÄ 9  
Janette Fröberg ............................... 74 
bichon frisé ........................................... 23 09.00
kiinanpalatsikoira, pekingeesi.............. 6 10.30
shih tzu .................................................... 9 
kromfohrländer ..................................... 1 
cavalier kingcharlesinspanieli ............ 31 11.30
- urokset ................................................ 10 
- nartut  ................................................. 21 
partacollie ............................................... 4 
KEHÄ 10  
Susanna Uusitupa-Kärppä ............. 85 
shetlanninlammaskoira ...................... 60 09.00
- urokset ................................................ 26 
- nartut  ................................................. 34 10.45
schipperke ............................................... 4 13.00
*bordercollie ......................................... 21 

KEHÄ 11  
Maarit Hassinen ............................. 48 
ranskanbulldoggi ................................. 27 10.00
papillon ................................................... 8 11.45
phalène .................................................. 11 
petit brabancon ...................................... 2 
KEHÄ 12  
Markku Kipinä ............................... 78 
¤ tiibetinspanieli .................................. 40 09.00
- pennut .................................................. 1 
- urokset ................................................ 18 
- nartut  ................................................. 21 10.15
¤ kleinspitz, valkoinen .......................... 3  11.45
¤ kleinspitz, musta ja ruskea .............. 10 
¤ kleinspitz, muut värit ....................... 10 
¤ pomeranian ....................................... 15 
KEHÄ 13  
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa......... 56 
¤ kainkoira .............................................. 2 10.00
¤ hokkaidonkoira .................................. 1 
¤ kishunkoira ......................................... 2 
¤ shikokunkoira ..................................... 1 
¤ thai ridgeback...................................... 1 
¤ mopsi .................................................... 9 
¤ weimarinseisoja, lyhytkarvainen ...... 9 11.00
¤ pohjanpystykorva ............................. 29 
¤ pointteri ............................................... 2 
KEHÄ 14  
Anneli Pukkila ................................ 71 
keeshond ............................................... 28 09.00
spitzien mittaus .......................................  11.00
grosspitz, valkoinen ............................... 2 
mittelspitz, valkoinen ............................ 7 
mittelspitz, musta ja ruskea .................. 8 
mittelspitz, muut värit ......................... 26 
KEHÄ 15  
Kaisa Metteri-Gold ......................... 78 
tiibetinterrieri....................................... 15 09.00
lhasa apso ................................................ 9 
coton de tuléar ..................................... 27 10.30
bolognese ................................................ 8 12.15
löwchen ................................................. 19 
KEHÄ 16  
Tanya Ahlman-Stockmari .............. 97
Harjoitusarvostelija: Järventölä Marjo, briardi, 
australianpaimenkoira
*pieniamerikanpaimenkoira ................ 5 09.45
maltankoira ............................................ 4 10.00



kiinanharjakoira .................................. 30 
- pennut .................................................. 4 
- urokset ................................................ 10 
- nartut  ................................................. 16 
japanese chin .......................................... 4 12.15
amerikanakita ...................................... 14 
* pitkäkarvainen collie (pennut) ......... 4
*brienpaimenkoira / briardi ................. 3
*australianpaimenkoira ...................... 31 
- urokset ................................................ 14 
- nartut  ................................................. 17 
*maremmano-abruzzese....................... 2 
KEHÄ 17  
Marja Talvitie ................................. 95 
Harjoitusarvostelijat: Holopainen Sari, lapinpo-
rokoira; Järventölä Marjo, bouvier; Kallio Tarja, 
lapinporokoira
lapinporokoira ..................................... 28 08.30
suomenpystykorva .............................. 42 10.15
- urokset ................................................ 16 
- nartut  ................................................. 26 
karjalankarhukoira .............................. 19 13.00
bouvier .................................................... 6 
KEHÄ 18  
Pekka Teini ..................................... 58 
Harjoitusarvostelija: Sarkkinen Johanna, kk sak-
sanseisoja, lk saksanseisoja
karkeakarvainen unkarinvizsla ............ 5 08.30
lyhytkarvainen unkarinvizsla ............... 5 
karkeakarvainen saksanseisoja .......... 16 09.10
lyhytkarvainen saksanseisoja ............. 21 
pitkäkarvainen saksanseisoja ............... 6 11.30
bourbonnaisinseisoja ............................ 1 
sininenpicardienspanieli ....................... 1 
portugalinseisoja.................................... 1 
auvergnenseisoja .................................... 2 
KEHÄ 19  
Vesa Lehtonen ................................. 93 
villakoirien mittaus .................................  8:45
villakoira, toy ........................................ 12 09.00
villakoira, kääpiö, ha.,  apr. & pun ..... 10 09.45
villakoira, kääpiö, mu., ru. & va. ........ 17 
villakoira, kesk., ha.,  apr. & pun........ 12 11.30
villakoira, kesk., mu., ru. & va. .......... 22 
villakoira, iso, ha.,  apr. & pun ............. 8 
villakoira, iso, mu., ru. & va. .............. 12 

KEHÄ 20  
Paula Rekiranta .............................. 89 
Harjoitusarvostelija: Lackman Mari, pk collie, sk 
collie
pitkäkarvainen collie (ei pennut) ...... 57 09.00
- urokset ................................................ 21 
- nartut  ................................................. 36 10.15
sileäkarvainen collie ............................ 32 12.45
- urokset ................................................ 16 
- nartut  ................................................. 16 
KEHÄ 22  
Hannele Jokisilta ............................ 80 
Harjoitusarvostelija: Järventölä Marjo, schapen-
does, vanhaenglanninlammaskoira
tsekinpaimenkoira ................................. 6 10.00
ceskoslovensky vlciak ............................ 3 
saarlooswolfhond................................... 1 
saksanpaimenkoira .............................. 35 10.40
- pennut .................................................. 2 
- urokset ................................................ 11 
- nartut  ................................................. 22 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen.... 23 12.45
*schapendoes ......................................... 5 
*vanhaenglanninlammaskoira ............. 7
KEHÄ 23  
Saija Juutilainen ............................. 79 
Harjoitusarvostelija: Kallio Tarja, alaskanmala-
muutti
bostoninterrieri ...................................... 3 10.00
prahanrottakoira .................................... 1 
islanninlammaskoira ............................. 7 
alaskanmalamuutti .............................. 22 
samojedinkoira .................................... 46 11.45
- pennut .................................................. 1 
- urokset ................................................ 18 
- nartut  ................................................. 27 
KEHÄ 24  
Tuula Savolainen ............................ 74 
Harjoitusarvostelijat: Järventölä Marjo, hollan-
ninpaimenkoirat; Pirilä Emma, suomenlapin-
koira, chow chow, eurasier
hollanninpaimenkoira, pk. ................... 5 08.30
hollanninpaimenkoira, kk. ................... 2 
hollanninpaimenkoira, lk. .................... 2 
australiankarjakoira .............................. 2 
suomenlapinkoira ................................ 54 09.15
- urokset ................................................ 20 
- nartut  ................................................. 34 10.30
chow chow .............................................. 6 12.30
eurasier.................................................... 3 



Kehäkartta – Lauantai 2.4. 
Ring map – Saturday 2.4

Kehäkartta – Sunnuntai 3.4. 
Ring map – Sunday 3.4



Ryhmäkilpailut – Group finals

FCI 2 Hilkka Salohalla
FCI 3 Tanya Ahlman-Stockmari
FCI 4 Vesa Lehtonen
FCI 6 Pekka Teini
FCI 8 Tuula Savolainen
FCI 10 Unto Timonen
Paras veteraani  
Pirjo Aaltonen
Paras kasvattajaryhmä 
Saija Juutilainen

FCI 1 Tarja Löfman
FCI 5 Anneli Pukkila
FCI 7 Marjo Nygård
FCI 9 Maarit Hassinen
Paras veteraani 
Hilkka Salohalla
Paras kasvattajaryhmä  
Tanya Ahlman-Stockmari
Best in Show 
Marja Talvitie

Ajo-ohjeet
Seuraa tuloteillä olevia opasteita! Mistään suunnasta tultaessa ei tarvitse ajaa Kajaanin keskus-
tan kautta. 
Pallohalli sijaitsee Vimpelinlaakson urheilukeskuksessa.
VT 5 Etelästä (Iisalmi-Kokkola): Käänny ABC-aseman jälkeen ramppia oikealle ylös ohitustiel-
le (Oulu-Kuusamo) ja sen jälkeen seuraavasta risteyksestä jälleen oikealle.
VT 5 Pohjoisesta (Oulu-Kuusamo): Älä käänny missään vaiheessa kohti keskustaa vaan jatka 
valtatietä pitkin kunnes Pallohalli näkyy vasemmalla. Käänny seuraavasta risteyksestä vasem-
malle.
VT 6 Idästä (Sotkamo-Joensuu): Aja sairaalan ohitse ja käänny sen jälkeen liikennevaloista va-
semmalle

Ryhmäkilpailut pyritään aloittamaan noin klo. 15.30. Rotunsa parhaiden koirien tulee saa-
pua ryhmäkilpailuiden kokoontumiskehään esiarvostelua varten. Pyydämme seuraamaan 
kuulutuksia, ryhmien arvostelujärjestys saattaa poiketa aikataulukirjeessä mainitusta. 



PERUUTUS TUOMARINMUUTOKSEN VUOKSI 
Cancellation of entry because of change of judge
Olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia, jotka ilmenevät oheisesta aikataulusta 
* merkinnällä. Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, 
ilmoita siitä meille kirjallisesti viimeistään 1.4.2022.
Ennen ilmoittautumisen päättymistä näyttelyn verkkosivuilla julkaistut tuomarinmuu-
tokset on merkitty ¤-merkillä, nämä muutokset oikeuttavat maksunpalautukseen vain 
ennen muutosta näyttelyyn ilmoitettujen koirien osalta. 

Peruutan koirani osallistumisen Kainuu KV -näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi. 
I cancel my entry to Kainuu IDS because of change of judge.

Rotu /Breed________________________________________________________

Koiran nimi/Name of the dog __________________________________________

Ilmoittautumismaksu/Entry fee _________€

 
Tilille/IBAN_________________________________________________

Saajan nimi/Recipient of payment ________________________________________

Sähköposti/Email _____________________________________________________

Päiväys/Date ______________________

Allekirjoitus/Signature__________________________________________________

Lähetä tämä peruutuslomake, kopio maksukuitista sekä koiran numerolappu  
sähköpostitse ritvajoensuu@gmail.com

Changes of judges are marked in the schedule with *, these changes entitle for refund of 
entry fee if the entry is cancelled. Changes of judges made when the entries have been open 
have been marked in the schedules with ¤, these changes entitle for refund of entry fee for 
dogs entered before the change was announced. 
Please enclose this letter and the ring card with your cancellation and send it by email to 
ritvajoensuu@gmail.com no later than 1.4.2022

Näytteilleasettajan pyynnöstä palautettavista ilmoittautumismaksuista (näyttely peruutetaan, 
tuomarimuutos, ks. Koiranäyttelysäännöt kohta 6) voidaan vähentää pankki- ja käsittelykulut.  
Näyttelytoimikunnan on em. tapauksissa palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon ku-
luessanäyttelyn jälkeen. 
Näytteilleasettajan tekemiä matkoja näyttelypaikkakunnalle tai muita kuluja ei korvata.  


