
TERVETULOA KAUHAVALLE! 

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 Powerpark 
ravirata. Osoite: Päätie 65, 62300 
Härmä (Alahärmä)

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 sisäänpääsy-  eikä parkkimaksua. 
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. 

Ravintola
Torniravintola auki 8:30-16. Lounas 
tarjolla 12 alkaen. Maksutapana 
kortti tai käteinen. 
Huom!
Torniravintolan alakerrassa sijaitsee 
alueen WC:t.

Tuomarinmuutokset
Aikatauluun on merkitty tehdyt tuo-
marinmuutokset.

Mikäli haluat peruuttaa koirasi 
osallistumisen tuomarinmuutoksen 
vuoksi (* sekä ¤ -merkityt), ilmoita 
perumisesta  viimeistään 24.8.2022 
näyttelytoimikunnalle: 

marjut.mantyniemi@netikka.fi 
Liitä viestiin Showlinkin ilmoittautu-
misvahvistus tai maksukuitin kopio 
ja koiran numerolappu.  Ilmoita myös 
tilinumero, jolle maksu palautetaan. 
Näyttelytoimikunnalla on oikeus vä-
hentää palautuksesta käsittelykulut.

Järjestäjät: Härmän Metsästysyhdistys



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 näyttelypäivänä
050 343 4086

Muuta
Näyttelyssä noudatetaan voimas-
sa olevia viranomaisohjeita koro-
navirustartunnan ehkäisemiseksi. 
Näyttelyyn ei saa tulla oireisena. 
Huolehdithan käsihygieniasta ja 
turvaväleistä. Pelastussuunnitelman 
mukaiset pelastustiet pidettävä 
auki. 

Rokotukset
Tarkastamme koirien rokotustodis-
tukset pistokokein näyttelyalueella. 
Mikäli koira hylätään puuttuvien 
rokotusten vuoksi, ilmoittautumis-
maksua ei suoriteta takaisin. Näytte-
lyssä on paikalla koirien ensiaputai-
toinen henkilö.

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!

Arvioitu arvosteluaikataulu

Näyttelyn koiramäärä   ....... 504 * = tuomarinmuutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuo-
mari

KEHÄ 1  
Aila Lehmussaari ..................... 76 
amerikankettukoira ................................ 2 09.00
beagle ........................................................16 
dreeveri .....................................................17 
suomenajokoira .....................................33 11.00
- urokset ....................................................17 
- nartut  .....................................................16 
venäjänajokoira ........................................ 4 
hannoverinvihikoira ............................... 1 
basset hound ............................................ 1 
gascognenbassetti .................................. 1 
petit basset griffon vendéen ............... 1 

KEHÄ 2  
Juha Lehtinen .......................... 45 
mayräkoirien mittaus ..............................  10.30
mäyräkoira, karkeakarvainen ............16 10.40
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen . 2 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen . 2 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ...............11 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ..... 4 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ................. 6 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .... 4 

KEHÄ 3  
Harry Tast................................. 72 
vehnäterrieri .............................................. 3 09.00
saksanmetsästysterrieri ......................... 3 
parsonrussellinterrieri ..........................14 
jackrussellinterrieri................................12 
manchesterinterrieri .............................. 1 
brasilianterrieri ......................................... 2 
cairnterrieri ................................................ 1 
glen of imaalinterrieri ............................ 1 11.00
norwichinterrieri ...................................... 3 
norfolkinterrieri ........................................ 3 
bedlingtoninterrieri ................................ 4 
dandiedinmontinterrieri ....................... 1 
skyenterrieri............................................... 2 
skotlanninterrieri ..................................... 3 
australianterrieri ...................................... 7 
silkkiterrieri ................................................ 2 
yorkshirenterrieri ..................................... 2 
#karjalankarhukoira ................................ 8 



FCI 3 ......................................Paavo Mattila
FCI 4 .....................................Juha Lehtinen
FCI 5 .....................................Mari Lackman
FCI 6 ...............................Aila Lehmussaari
paras veteraani .................Paavo Mattila
paras kasvattajaryhmä ..... Erja Nummi
paras juniori ..............................Harry Tast
Best in Show .............................Harry Tast

Ryhmäkilpailut
Ryhmäkilpailujen aikataulu ja järjestys voivat 

muuttua, joten näytteilleasettajan on itse 
huolehdittava siitä, että on paikalla arvoste-

lun alkaessa. 

KEHÄ 4  
Paavo Mattila........................... 80 
amerikanstaffordshirenterrieri ........... 5 09.00
staffordshirenbullterrieri.....................12 
airedalenterrieri ....................................... 1 
borderterrieri ............................................ 5 
ceskyterrieri ............................................... 1 
valkoinen länsiylämaanterrieri ........... 5 
karkeakarvainen kettuterrieri ............. 4 
sileäkarvainen kettuterrieri ................11 
amerikankääpiökettuterrieri ............... 1 
englanninkääpiöterrieri ........................ 2 
amerikankarvatonterrieri ..................... 3 
siperianhusky ..........................................14 
saksanpystykorvien mittaus ..................  12.15
* mittelspitz, valkoinen.......................... 2 12.30
* mittelspitz, musta ja ruskea .............. 2 
* skleinspitz, valkoinen .......................... 2 
* kleinspitz, muut värit .......................... 6 
* pomeranian ............................................ 3 
* eurasier..................................................... 1 

KEHÄ 5  
Hanna-Riina Aho ..................... 75 
islanninlammaskoira ............................18 09.00
japaninpystykorva .................................. 9 
samojedinkoira .......................................21 
keeshond ..................................................12 
mittelspitz, muut värit .........................15 12.30

KEHÄ 6  
Erja Nummi .............................. 75 
alaskanmalamuutti ...............................10 09.00
amerikanakita ........................................... 6 
valkoinen ruotsinhirvikoira .................. 1 
suomenpystykorva ................................. 4 
pohjanpystykorva ................................... 2 
buhund ....................................................... 1 
shiba ............................................................. 3 
länsigöötanmaanpystykorva .............. 4 
perunkarvatonkoira, pieni ................... 1 
etnankoira .................................................. 1 
#dalmatiankoira .....................................11 11.00
* jakutianlaika ........................................... 1 
* kishunkoira ............................................. 2 
* lapinporokoira .....................................11 
* suomenlapinkoira ..............................16 
* chow chow ............................................. 1 

KEHÄ 7  
Mari Lackman .......................... 81 
jämtlanninpystykorva ..........................49 09.00
- urokset ....................................................21 
- nartut  .....................................................28 
itäsiperianlaika ......................................... 6 11.45
länsisiperianlaika ..................................... 2 
harmaa norjanhirvikoira .....................20 
portugalinpodengo, sk pieni .............. 4 


