
Tervetuloa Tuusniemelle 
Koillis-Sawo Show -ryhmänäyttelyihin!

Lauantaina 2.7.2022 arvostellaan FCI 1/2 ja 5/10
Sunnuntaina 3.7.2022 arvostellaan FCI 3/0 ja 7/8

Näyttelyissä arvostellaan myös pennut (7 kk – alle 9kk).

Järjestäjät
Koillis-Savon Kennelkerho ry, Soitun Erä-Pojat ry, Pajumäen Hirvimiehet ry,  Enonsalon Erä ry



Tervetuloa Koillis-Sawo Show 
-ryhmänäyttelyihin!
Oheisena on näyttelyidemme arvioitu 
arvosteluaikataulu sekä koirasi näytte-
lynumero. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran 
rekisterikirja, rokotustodistukset, näyt-
telynumero ja -hihna, makuualusta, ha-
kaneula sekä vesikippo. Ulkoiluta koira-
si ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttely on drive-in eli koira saa pois-
tua, ellei sen tarvitse jäädä loppukilpai-
luihin. Loppukilpailuihin jäävät rotun-
sa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä 
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin 
kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka ja ajo-ohje
Tuusniemen ryhmänäyttelyiden 
näyttelypaikkana toimii Tuusniemen 
Kuntakeskuksen satama-alue, osoite 
on Mustolantie 9, 71200 Tuusniemi.

Saapuminen näyttelyyn
Näyttelyalueelle voi saapua klo 08.00 
alkaen. Rokotustodistukset tarkaste-
taan pistokokein.  Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle noin tuntia ennen an-
nettua arvosteluajan alkamista, mutta 
kuitenkin viimeistään 13.00. 
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saa-
pua ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit 
arvostelevat keskimäärin 15–20 koiraa 
tunnissa, osa mahdollisesti nopeammin. 
Arvostelusta myöhästynyt koira voi saa-
da ainoastaan laatuarvostelun.

Hinnasto
Pääsymaksu ........................5 € 
Alle 15 v.  .................. ilmainen 
Pysäköintimaksu  ..............5 € 
Mobiililuettelo .............2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näytte-
lyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun 

tuottava mobiilisovellus. Sovellus on 
ladattavissa App Store- ja Google Play 
-sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä 
Showlink.
Sähköisen näyttelyluettelon voi tilata 
sekä maksaa sovelluksen kautta näytte-
lyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkais-
taan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Näyttelyssämme ei ole painettua luet-
teloa.

Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa pal-
kintojenjakopisteestä näyttelyn ajan 
esittämällä arvostelulomake.  Palkinto-
ja ei lähetetä jälkikäteen postitse.

Tuomarinmuutokset
Olemme joutuneet tekemään joitain 
tuomarinmuutoksia näyttelyissämme. 
Muutokset on merkitty aikatauluihin 
*-merkillä. Siirto ennalta varalle ilmoi-
tetulle tuomarille on merkitty aikatau-
luihin #-merkillä ja nämä siirrot eivät 
oikeuta maksunpalautukseen.
Mikäli haluat perua koiran osallistu-
misen näyttelyyn tuomarimuutoksen 
vuoksi, ilmoita perumisesta sähköpos-
titse näyttelytoimikunnan  rahaston-
hoitajalle.
Ilmoita perumisviestissäsi koiran nimi, 
omistajan tiedot ja tilinumero, jolle 
maksu palautetaan ja liitä mukaan kuitti 
ilmoittautumismaksusta tai Showlinkin 
ilmoittautumisvahvistus sekä koiran nu-
merolappu. Toimita tiedot viimeistään 
1.7.2022 sähköpostitse Tuula Laitinen, 
tuula.laitinen@pohjois-savonkennelpiiri.fi
Huomaathan, että koiran tai sen omis-
tajan sairastumisen vuoksi osallistumis-
maksua ei makseta takaisin.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näyt-
teilleasettaja sitoutuu noudattamaan 
Suomen Kennelliiton voimassa olevia 



näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä 
ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Sään-
nöt löytyvät Kennelliiton kotisivuilta.

Muuta
Tapahtuman yhteydessä sunnuntaina 
3.7.2022 järjestetään Suomen Pysty- 
korvajärjestön erikoisnäyttely kehässä 
8.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. 
(09) 887 30 320 e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyt-
telypäivänä: Kari Leppänen 040 164 
4600, kari.leppanen@icloud.com

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton hallituksen hyväksymiä roko-
tusmääräyksiä. Tarkastamme näytte-
lyyn tultaessa rokotukset pistokokein. 
Mikäli koira hylätään puuttuvien roko-
tusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei 
suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, jo-
hon on merkitty rokotteen viimeinen 
voimassaolopäivä, koiran tunnistetie-
dot ja edelliset rokotukset. Koiran roko-
tustodistuksen tai -passin lisäksi myös 
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus 
toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -ko-
keissa. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
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 ker-
taa. Tehosterokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 

21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle 
vuoden iässä annettu tehosterokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut tehos-
teet ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran en-
simmäisestä raivotautirokotuksesta tu-
lee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoai-
ka). Alle vuoden iässä annettu rokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut rokotuk-
set ovat voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, 
tulee rokotus kaikissa tapauksissa uu-
sia vähintään 21 vrk ennen tapahtu-
maa (kolmen viikon varoaika). Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä 
määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, 
parvovirusripuliin, tarttuvaan mak-
satulehdukseen, kennelyskään tms. 
hengitystie- tai mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut 
vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden 
oireettomia koiria. Loistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koi-
rat eivät saa osallistua näyttelyihin, ko-
keisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hy-
väksymät antidopingsäännöt ja dopin-
gvalvonta koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, ko-



keissa ja kilpailuissa. Tapahtuman jär-
jestäjä 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 tapah-
tumasta. Epäselvä tatuointi tai toimi-
maton mikrosiru estää koiran osallistu-
misen tapahtumaan.

Näyttelytoimikunta toivottaa 
mukavaa näyttelypäivää!

Ryhmäkilpailut – Group Finals
Ryhmäkilpailut pyritään aloittamaan n. klo 15.30. Arvostelujärjestys saattaa muuttua, seuraathan kuulutuksia!

Lauantai 2.7.2022 FCI 1/2 ja 5/10

FCI 1/2 .................................................................................................................................  George Schogol
FCI 5/10................................................................................................................................. Paula Rekiranta
Paras kasvattajaryhmä ............................................................................................... Valentinas Stiklius
Paras veteraani ............................................................................................................................ Ligita Zake
Best in Show ..........................................................................................................................Pirjo Aaltonen

Sunnuntai 3.7.2022 FCI 3/9 ja 7/8
FCI 3/9 ................................................................................................................................... Maija Lehtonen
FCI 7/8 ...................................................................................................................................... Reino Korpela
Paras kasvattajaryhmä ...................................................................................................George Schogol
Paras veteraani ..................................................................................................................Saija Juutilainen
Best in Show .................................................................................................................. Valentinas Stiklius



Lauantai 2.7.2022 – FCI 1/2 ja 5/10

Aikatauluun on merkitty *-merkillä tuomarinmuutokset.
Koiramäärä .............................................................................................................664

KEHÄ 1 
George Schogol, Georgia ........... 88 
saksanpaimenkoira ..........................17 10.00
saksanpaimenkoira, pk ..................... 9 
pitkäkarvainen collie .......................38 11.30
- pennut ................................................. 3 
- urokset ..............................................20 
- nartut  ................................................15 
sileäkarvainen collie ........................12 
pumi ....................................................... 1 
brienpaimenkoira / briardi .............. 1 
australianpaimenkoira ....................10 

KEHÄ 2 
Ligita Zake, Latvia ...................... 89 
berninpaimenkoira ..........................12 10.00
cane corso............................................. 7 
kääpiösnautseri, musta .................... 5 
kääpiösnautseri, musta-hopea ...... 3 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ... 2 
kääpiösnautseri, valkoinen ............. 1 
kääpiöpinseri .....................................14 
shetlanninlammaskoira ..................45 12.30
- pennut ................................................. 1 
- urokset ..............................................16 
- nartut  ................................................28 

KEHÄ 3 
Pirjo Aaltonen ............................. 82 
leonberginkoira .................................. 8 10.00
pyreneittenmastiffi ............................ 6 
landseer ................................................. 3 
venäjänmustaterrieri ......................... 1 
appenzellinpaimenkoira .................. 1 
* hovawart ............................................ 1 
tanskandoggi, sininen ...................... 5 
tanskandoggi, musta & harl. ........... 6 
tanskandoggi, kelt. &  tiik. ............... 2 

bullmastiffi ........................................... 5 
bordeauxindoggi ............................... 2 
broholminkoira ................................... 1 
kanariandoggi ..................................... 3 
* bokseri ................................................ 5 12.30
* rottweiler ........................................... 5 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ..... 1 
* belgianpaimenkoira, groenendael 6
* belgianpaimenkoira, tervueren ....3 
* belgianpaimenkoira, malinois ..... 1
* hollanninpaimenkoira, pk ............ 5 
* hollanninpaimenkoira, lk .............. 1 
* schapendoes ..................................... 7 
* schipperke ......................................... 4 

KEHÄ 4 
Valentinas Stiklius, Liettua ........ 90 
bouvier .................................................. 3 10.00
vanhaenglanninlammaskoira ......... 2 
partacollie ............................................. 3 
saarlooswolfhond .............................. 1 
tsekinpaimenkoira ............................. 4 
valkoinenpaimenkoira ....................15 
bordercollie .......................................... 8 
welsh corgi cardigan .......................16 12.00
welsh corgi pembroke ....................23 
lancashirenkarjakoira ........................ 4 
pieniamerikanpaimenkoira ............. 5 
itäeuroopanpaimenkoira ................. 4 
mudi ....................................................... 2 

KEHÄ 5 
Paula Rekiranta ........................... 80 
irlanninsusikoira ................................. 5 10.00
skotlanninhirvikoira .......................... 1 
venäjänvinttikoira .............................. 1 
afgaaninvinttikoira ............................. 3 
espanjanvinttikoira ............................ 2 



puolanvinttikoira ................................ 1 
saluki ...................................................... 9 
sloughi ................................................... 1 
whippet ...............................................13 
italianvinttikoira .................................. 2 
* jakutianlaika ...................................... 2 
Saksanpystykorvien mittaus ................ 12.30
* keeshond ........................................... 2 12.45
* kleinspitz, musta ja ruskea ........... 4 
* kleinspitz, muut värit ..................... 9 
* kleinspitz, valkoinen ....................... 2 
* mittelspitz, musta ja ruskea ......... 2 
* mittelspitz, muut värit ................... 6 
* mittelspitz, valkoinen ..................... 1 
* pomeranian ....................................... 6 
* dobermanni ...................................... 8 

KEHÄ 6 
Saija Juutilainen ......................... 84 
* bernhardinkoira, pitkäkarvainen 1 10.00
* keskiaasiankoira ............................... 1 
* newfoundlandinkoira .................... 4 
* englanninbulldoggi ........................ 4 
* pyreneittenkoira .............................. 3 
* suursnautseri, pippuri & suola .... 1 
* snautseri, musta............................... 1 
* suursnautseri, musta ...................... 4 
* australiankelpie ............................... 9 
* pinseri ................................................. 1 
alaskanmalamuutti ............................ 3 11.30
siperianhusky ...................................... 8 
samojedinkoira ................................... 8 
eurasier .................................................. 1 
chow chow ........................................... 1 
akita ........................................................ 4 
shiba ....................................................... 1 

islanninlammaskoira ......................... 2 13.15
kaanaankoira ....................................... 1 
japaninpystykorva ............................. 2 
volpino italiano ................................... 1 
lunnikoira .............................................. 3 
länsigöötanmaanpystykorva .......... 2 
portugalinpodengo, kk, kesk. ........ 1 
perunkarvatonkoira, kesk. ............... 1 
portugalinpodengo, kk, pieni ........ 4 
faaraokoira............................................ 2 
basenji ................................................... 5 
etnankoira ............................................ 4 
perunkarvatonkoira, pieni ............... 1 

KEHÄ 7 
Reino Korpela.............................. 93 
jämtlanninpystykorva .....................37 10.00
- pennut ................................................. 1 
- urokset ..............................................20 
- nartut  ................................................16 
karjalankarhukoira ...........................15 
pohjanpystykorva ............................21 13.00
suomenpystykorva ..........................17 
itäsiperianlaika .................................... 2 
venäläis-eurooppalainen laika ....... 1 

KEHÄ 8 
Sakari Poti ................................... 38 
harmaa norjanhirvikoira ................16 10.00
suomenlapinkoira ............................15 
lapinporokoira ..................................... 5 
ruotsinlapinkoira ................................ 1 
valkoinen ruotsinhirvikoira ............. 1 



Sunnuntai 3.7.2022 – FCI 3/9 ja 7/8

Aikatauluun on merkitty *-merkillä tuomarinmuutokset. 
Koiramäärä .............................................................................................................608

KEHÄ 1  
George Schogol, Georgia ........... 78 
* walesinspringerspanieli ..............11 10.00
* novascotiannoutaja ........................ 6 
* kiharakarvainen noutaja ............... 2 
amerikanstaffordshirenterrieri .....11 
staffordshirenbullterrieri .................. 6 
bullterrieri ............................................. 1 
kääpiöbullterrieri ................................ 4 
kerrynterrieri ........................................ 4 
* bedlingtoninterrieri ........................ 1 12.30
* ceskyterrieri ....................................... 1 
sealyhaminterrieri .............................. 2 
lakelandinterrieri ................................ 1 
borderterrieri .....................................11 
* manchesterinterrieri ...................... 1 
brasilianterrieri .................................... 1 
australianterrieri ...............................11 
silkkiterrieri........................................... 1 
* amerikankarvatonterrieri .............. 1 
* dandiedinmontinterrieri ............... 2 

KEHÄ 2  
Ligita Zake, Latvia ...................... 73 
bostoninterrieri ................................... 3 9.00
mopsi ..................................................... 1 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ........ 5 
coton de tuléar .................................... 9 
maltankoira .......................................... 6 
havannankoira ..................................13 
* lhasa apso .......................................... 2 
* löwchen .............................................. 2 11.15
papillon ................................................. 9 
phalène .................................................. 1 
tiibetinspanieli ..................................17 
griffon belge ........................................ 1 
griffon bruxellois ................................ 2 
* venäjäntoy, pitkäkarvainen .......... 2 

KEHÄ 3  
Maija Lehtonen ........................... 85 
cavalier kingcharlesinspanieli ......15 10.00
chihuahua, pitkäkarvainen ...........14 
chihuahua, lyhytkarvainen ............15 
tiibetinterrieri ...................................... 1 
kiinanharjakoira .................................. 8 
* villakoira, iso, mu., ru. & va.  ......... 6 
* villakoira, iso, har., apr. & pun. ..... 3 
Villakoirien mittaus ................................ 13.45
* villakoira, kesk., mu., ru. & va.  ..... 4 14.00
* villakoira, kesk., har., apr. & pun. . 5 
* villakoira, kääpiö, mu., ru. & va.  .. 5 
* villakoira, kääpiö, har., apr. & pun. 3 
* villakoira, toy ..................................... 6 

KEHÄ 4  
Paula Rekiranta ........................... 43 
airedalenterrieri .................................. 2 10.00
ranskanbulldoggi .............................18 
markiesje ............................................... 2 
bichon frisé.........................................16 11.15
prahanrottakoira ................................ 1 
sileäkarvainen kettuterrieri ............. 3 
karkeakarvainen kettuterrieri ......... 1 

KEHÄ 5  
Pirjo Aaltonen ............................. 85 
Harjoitusarvostelija: Hassinen Maarit (jackrussel-
linterrieri, norwichinterrieri, parsonrussellinterrieri, 
valkoinen länsiylämaanterrieri, vehnäterrieri)
cairnterrieri .........................................17 10.00
glen of imaalinterrieri ....................... 2 
jackrussellinterrieri ..........................30 
- pennut ................................................. 3 
- urokset ..............................................12 
- nartut  ................................................15 
norfolkinterrieri .................................. 2 13.00
norwichinterrieri ................................ 1 



parsonrussellinterrieri .....................20 
valkoinen länsiylämaanterrieri ....... 5 
vehnäterrieri ........................................ 8 

KEHÄ 6 
Reino Korpela.............................. 78 
punainen irlanninsetteri ................13 10.00
englanninsetteri ................................. 9 
gordoninsetteri ................................... 7 
spinone .................................................. 1 
pitkäkarvainen saksanseisoja ......... 2 
karkeakarvainen saksanseisoja ....11 
lyhytkarvainen saksanseisoja .......15 12.30
lyhytkarvainen unkarinvizsla .......... 2 
pointteri ................................................ 5 
bourbonnaisinseisoja ....................... 1 
bretoni ................................................... 8 
pienimünsterinseisoja ...................... 3 
stabijhoun............................................. 1 

KEHÄ 7 
Saija Juutilainen ......................... 77 
Harjoitusarvostelija: Holopainen Sari (sileäkar-
vainen noutaja, Nygård Marjo, kultainennoutaja, 
labradorinnoutaja, sileäkarvainen noutaja)
kultainennoutaja ..............................32 10.00
- pennut ................................................. 2 
- urokset ..............................................12 
- nartut  ................................................18 
labradorinnoutaja ............................35 12.00
- pennut ................................................. 1 
- urokset ..............................................12 
- nartut  ................................................22 
sileäkarvainen noutaja ...................10 

KEHÄ 8 
Valentinas Stiklius, Liettua ........ 89 
viiriäiskoira ........................................... 3 10.00
clumberinspanieli .............................. 1 
fieldspanieli .......................................... 2 
englanninspringerspanieli ............28 
amerikancockerspanieli ................... 1 
cockerspanieli....................................19 12.00
kooikerhondje ..................................... 8 
barbet .................................................... 2 
portugalinvesikoira............................ 4 
lagotto romagnolo............................. 5 
espanjanvesikoira.............................16 

KEHÄ 9
HUOM! Erillinen SPJ:n erikoisnäyttely. 
Sakari Poti ................................... 40 
pohjanpystykorva ............................18 10.00
karjalankarhukoira ...........................13 
suomenpystykorva ............................ 9 


