
Tervetuloa Loviisan ryhmänäyttelyyn 7.5.2022!
Oheisena on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodis-
tukset, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesi-
kulho. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat poistua muut 
paitsi rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Näyttelypaikka
Näyttelypaikka on Loviisan ravirata, osoite on Kuningattarenkatu 50, 
07900 Loviisa. Näyttelyalueelle on opastus kaupunkialueelle saavut-
taessa. Näyttely järjestetään ulkona, pukeuduthan säänmukaisesti.
Saapuminen näyttelyyn
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8.00.
Arvostelu kehissä alkaa kello 10.00. Koirien tulee saapua näyttelypai-
kalle noin tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeis-
tään klo 12.00.
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa näyttelypaikalle. 
Tuomarit arvostelevat keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa, osa mah-
dollisesti nopeammin. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada ai-
noastaan laatuarvostelun.
Hinnasto
Ei pääsymaksua.
Pysäköintimaksu ................5 €
Luettelo .................................5 €
Varaathan tasarahan pysäköintiä ja luetteloa varten.
Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta näyttelyn 
ajan esittämällä arvostelulomake.  Palkintoja ei lähetetä postitse.
Muuta
Paikalla on kahvio sekä grillimakkaran myyntiä, maksuvälineenä käy 
vain käteinen.
Tapahtumassa noudatetaan voimassa olevia koronaviruksen leviämi-
sen ehkäisemiseksi annettuja viranomaisohjeistuksia.
Sähköiset arvostelut
Näyttelyssämme on käytössä online-tulostallennus ja sähköiset ar-
vostelut, joten kehästä ei jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvos-
telut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköposti-
osoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelusta 
sekä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 887 30 320 e-mail: 
info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja 
tiedustelut näyttelypäivänä
Ralf Tallberg, puh. 0400 699 865, ennen näyttelyä myös 
ralf.tallberg@gmail.com
Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, jot-
ka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa koirasi 

osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 5.5.2022 mennes-
sä koiran tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti ja yhteystietosi rahas-
tonhoitajalle osoitteeseen
Risto Aaltonen, Varvitie 14 A 07900 Loviisa
tai sähköpostitse  risto.helapala@gmail.com     
Tuomarinmuutosten vuoksi tehtävien perumisten osalta toimikunta 
vähentää 5 € käsittelymaksun ilmoittautumismaksujen palautuksesta.

Huomaathan, että koiran tai sen omistajan sairastumisen vuoksi osal-
listumismaksua ei makseta takaisin.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu nou-
dattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja 
niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät 
Kennelliiton kotisivuilta.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksy-
miä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa rokotuk-
set pistokokein. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, 
ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty rokotteen vii-
meinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotuk-
set. Koiran rokotustodistuksen tai -passin lisäksi myös Kennelliiton 
Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena koti-
maisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa 
seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: 
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta 
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen vii-
kon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa 
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 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 yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksis-
sa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen 
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan mak-
satulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 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. 
Loistartunnat on asianmukaisesti 
hoidettava ennen kuin koira voi 
olla läsnä tapahtumassa. 

Järjestäjät: Kennelyhdistys Hau ja Sipoon Metsästyskoirayhdistys



KEHÄ 4  
Marja Talvitie .......................................................... 81 
Harjoitusarvostelija: Meronen Ville, lapinporokoira, lun-
nikoira, venäläis-eurooppalainen laika, harmaa norjan-
hirvikoira, jämtlanninpystykorva, karjalankarhukoira, 
länsigöötanmaanpystykorva, pohjanpystykorva, suo-
menpystykorva, suomenlapinkoira ..........................................
lapinporokoira .............................................................................5 10.00
amerikanakita ..............................................................................3 
akita .................................................................................................3 
alaskanmalamuutti ....................................................................8 
lunnikoira ......................................................................................1 
jakutianlaika .................................................................................1 
venäläis-eurooppalainen laika ..............................................1 
harmaa norjanhirvikoira ..........................................................6 
jämtlanninpystykorva ............................................................ 10 
karjalankarhukoira .....................................................................9 12.15
länsigöötanmaanpystykorva .................................................4 
pohjanpystykorva ......................................................................6 
suomenpystykorva ....................................................................3 
suomenlapinkoira ................................................................... 21 

KEHÄ 5  
Juha Putkonen ........................................................ 63 
* shiba .......................................................................................... 15 10.00
* kishunkoira ................................................................................1 
* hokkaidonkoira ........................................................................1 
* samojedinkoira...................................................................... 11 
* chow chow ................................................................................3 
* ibizanpodenco, karkeakarvainen ......................................1 12.00
* ibizanpodenco, lyhytkarvainen ..........................................1 
* perunkarvatonkoira, iso ........................................................2 
* portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni ................5 
* portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni .....................4 
* basenji .........................................................................................9 
* portugalinvesikoira .............................................................. 10 

KEHÄ 6  
Reia Leikola-Walden ............................................... 85 
novascotiannoutaja ................................................................ 11 10.00
sininenpicardienspanieli ..........................................................1 
stabijhoun .....................................................................................3 
bretoni ............................................................................................1 
punainen irlanninsetteri ....................................................... 12 
englanninsetteri .........................................................................5 
gordoninsetteri ...........................................................................1 
italianseisoja .................................................................................2 12.00
weimarinseisoja, lyhytkarvainen ..........................................1 
karkeakarvainen saksanseisoja .............................................3 
lyhytkarvainen saksanseisoja .................................................4 
pitkäkarvainen saksanseisoja ................................................1 
lyhytkarvainen unkarinvizsla .................................................2 
pointteri .........................................................................................1 
espanjanvesikoira .................................................................... 16 
lagotto romagnolo.................................................................. 12 
walesinspringerspanieli ...........................................................7 
amerikancockerspanieli ...........................................................2 

KEHÄ 7  
Saija Juutilainen ..................................................... 81 
cockerspanieli ........................................................................... 37 10.00
- pennut .........................................................................................1 
- urokset ...................................................................................... 17 
- nartut  ....................................................................................... 19 
kultainennoutaja ..................................................................... 44 12.15
- pennut .........................................................................................1 
- urokset ...................................................................................... 24 
- nartut  ....................................................................................... 19 

Arvioitu arvosteluaikataulu
* = tuomarinmuutos
Näyttelyn koiramäärä ...................................................  478
KEHÄ 1  
Sophie Aspholm ..................................................... 41 
amerikankettukoira ...................................................................1 10.00
baijerinvuoristovihikoira ..........................................................1 
beagle .............................................................................................5 
dreeveri ..........................................................................................2 
basset hound ...............................................................................3 
bretagnenbassetti ......................................................................2 
grand basset griffon vendéen ...............................................2 
petit basset griffon vendéen ..................................................4 
dalmatiankoira ............................................................................9 
rhodesiankoira ............................................................................5 
suomenajokoira ..........................................................................7 

KEHÄ 2  
Heli Siikonen ........................................................... 54 
chesapeakelahdennoutaja .....................................................1 10.00
fieldspanieli ..................................................................................2 
labradorinnoutaja ................................................................... 23 
sileäkarvainen noutaja .......................................................... 27 11.30
viiriäiskoira ....................................................................................1 
Junior handler ...............................................................................  13.30
- nuoremmat ................................................................................3 
- vanhemmat ................................................................................2 

KEHÄ 3  
Leni Finne ................................................................ 73 
buhund ..........................................................................................1 10.00
japaninpystykorva .....................................................................1 
siperianhusky ...............................................................................7 
eurasier...........................................................................................6 
grosspitz, musta ja ruskea .......................................................2 
keeshond .......................................................................................5 
Saksanpystykorvien mittaus .....................................................  11.15
kleinspitz, musta ja ruskea ......................................................2 
kleinspitz, muut värit ................................................................5 
kleinspitz, valkoinen ..................................................................1 
mittelspitz, musta ja ruskea ....................................................3 
mittelspitz, muut värit ..............................................................7 
mittelspitz, valkoinen ................................................................1 
englanninspringerspanieli ................................................... 21 
kooikerhondje .......................................................................... 11 

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 tunnistus-
merkinnän. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät 
tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kysei-
sen 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 koi-
ran osallistumisen tapahtumaan.

LOPPUKILPAILUT
Loppukilpailut pyritään aloittamaan klo 15.00.
FCI 5  ....................................................... Juha Putkonen
FCI 6 .....................................................Sophie Aspholm
FCI 7 ............................................. Reia Leikola-Walden
FCI 8 ............................................................Heli Siikonen
Paras juniori ......................................Saija Juutilainen
Paras veteraani  ............................................Leni Finne
Paras kasvattajaryhmä ........................Marja Talvitie
Best in Show ...........................................Marja Talvitie


