
Tervetuloa Mehtäkoera ryhmä-
näyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvos-
teluaikataulu sekä ilmoittamanne koiran 
näyttelynumero. Muista ottaa mukaan 
näyttelyyn koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Nume-
rolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Näyttelyalue avataan klo 07:30 ja koirien
rokotukset tarkastetaan pistokokein. Koi-
rien tulee saapua näyttelypaikalle noin 
tuntia ennen arvioitua arvosteluaikaa. 
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua 
ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit arvoste-
levat keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa, 
osa mahdollisesti nopeammin. Arvostelus-
ta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan 
laatuarvostelun.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut 
paitsi rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraa-
nit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka Punttisilmä.
Osoite Marjomäentie 312, Kuuslahti

Suuren koiramäärän vuoksi on varaudutta-
va pidempään kävelymatkaan, sillä kaikki 
ei mahdu Punttisilmän parkkialueelle.

Ruokailu näyttelypäivänä 
Puff etista paistettua makkaraa, kahvia 
sekä pientä syötävää.

Hinnasto
Ei pysäköintimaksua.
Pääsymaksu 5 €.
Mobiililuettelo  ...............................2,99 € 
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskau-
poista ilmaiseksi nimellä Showlink. 
Sähköisen näyttelyluettelon voi tilata sekä 
maksaa sovelluksen kautta näyttelyä edel-
tävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näytte-
lypäivän aamuna kello 6.00.
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa.

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näytte-
lyn toimistosta näyttelyn ajan esittämällä 
arvostelulomake.  Palkintoja ei lähetetä 
postitse.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 
887 30 320 e-mail: info@showlink.fi 
Muut tiedustelut 
Kari Leppänen p. 040 1644600

Järjestäjät: Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys & Pohjois-Savon Beagleyhdistys



Peruutukset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarinmuutoksia, joka on merkitty aika-
tauluun *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa 
koirasi osallistumisen tuomarinmuutok-
sen vuoksi, lähetä 20.5. mennessä koiran 
tiedot, omat tilitietosi, maksukuitti, koiran 
numerolappu ja yhteystietosi sähköpostit-
se rahastonhoitajalle osoitteeseen: 
ismo.pekkonen@luukku.com
Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää 
palautuksista käsittelykulut.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton hallituksen hyväksymiä roko-
tusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn 
tultaessa rokotukset pistokokein. Varaudu 
esittämään koirasi rokotustodistus pyydet-
täessä. Mikäli koira hylätään puuttuvien 
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua 
ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon 
on merkitty rokotteen viimeinen voimas-
saolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelli-
set rokotukset. Koiran rokotustodistuksen 
tai -passin lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallisena ro-
kotustodistuksena kotimaisissa koiranäyt-
telyissä ja -kokeissa. 
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran 
yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle 
annetun rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukainen rokotuksen viimeinen voimas-
saolopäivä. 
Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tart-
tuva maksatulehdusta vastaan koiran pi-
tää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kol-
men viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu tehosterokotus on voimassa yh-
den vuoden. Vuoden iässä tai vanhempa-
na annetut tehosteet ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon 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 vanhem-
pana annetut rokotukset ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mu-
kaisesti.

Vanhentuneen penikka-, parvovirusripu-
li- ja tarttuva maksatulehdusrokotuksen 
sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos 
koiran rokotus on vanhentunut, tulee ro-
kotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 
21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika).Koira saa osallistua seuraavana 
päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 
22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuo-
likanavan tulehdukseen, koira ei saa olla 
läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ol-
lut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oi-
reettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat 
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa 
ja kilpailuissa. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on 
koiran omistajalla oltava mukanaan luku-
laite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. 
Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea 
kyseinen koira pois tästä tapahtumasta.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidopingsäännöt ja dopingvalvon-
ta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja ko-
keita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi 

VAROITUS ! 
Älä jätä koiraasi aurinkoisella ilmalla kuu-
maan autoon. 

Mukavaa ja menestyksekästä 
näyttelypäivää! 



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU

Tuomarinmuutokset on merkitty 

aikatauluihin *-merkillä. 

Näyttelyn koiramäärä ...................... 488

KEHÄ 1

Markku Mähönen ................. 85 

beagle ........................................................ 28 9:00
islanninlammaskoira ...............................5 10:30
basset hound .............................................1 
suomenajokoira ..................................... 51 
- pennut .......................................................1 
- urokset .................................................... 21 
- nartut  ..................................................... 29 

KEHÄ 2

Auli Haapiainen-Liikanen .... 82 

jämtlanninpystykorva .......................... 40 9:00
- pennut .......................................................2 
- urokset .................................................... 19 
- nartut  ..................................................... 19 
harmaa norjanhirvikoira ..................... 28 11:15
karjalankarhukoira ................................ 11 
lunnikoira ....................................................2 
valkoinen ruotsinhirvikoira ...................1 

KEHÄ 3

Sakari Poti ............................. 92 

amerikankettukoira .................................5 9:00
dreeveri ..................................................... 22 
itäsiperianlaika ..........................................7 10:30
plottinajokoira ...........................................6 
baijerinvuoristovihikoira ........................1 
* venäjänajokoira......................................9 
lapinporokoira ...........................................5 11:45
suomenlapinkoira ................................. 37 
- pennut .......................................................1 
- urokset .................................................... 17 
- nartut  ..................................................... 19 

KEHÄ 4

Markku Kipinä....................... 85 

lyhytkarvainen saksanseisoja ............ 34 9:00
- urokset .................................................... 16 
- nartut  ..................................................... 18 
karkeakarvainen saksanseisoja ........ 18 11:00
punainen irlanninsetteri ..................... 17 
englanninsetteri .................................... 16 

KEHÄ 5

Marja Talvitie ........................ 68 

* bretagnenbassetti .................................8 10.00
* gascognenbassetti ................................1 
* grand basset griffon vendéen ..........1 
* rhodesiankoira .......................................6 
* smoolanninajokoira..............................2 
* sveitsinajokoira, berninajokoira .......1 
* posavinanajokoira .................................2 11.00
* puolanjahtikoira ....................................1 
* eestinajokoira .........................................3 
* bretoni .......................................................9 
* pointteri ....................................................2 
* auvergnenseisoja ..................................1 
* italianseisoja ............................................1 
* weimarinseisoja, lyhytkarvainen .....2 12.00
* pitkäkarvainen saksanseisoja ...........1 
* pienimünsterinseisoja .........................7 
* karkeakarvainen unkarinvizsla .........3 
* lyhytkarvainen unkarinvizsla ............6 
* stabijhoun ................................................1 
* gordoninsetteri ......................................7 
* punavalkoinen irlanninsetteri ..........3 

KEHÄ 6

Jaana Kummala ..................... 76 

* suomenpystykorva ............................ 36 10.00
- urokset .................................................... 11 
- nartut  ..................................................... 25 
* pohjanpystykorva .............................. 21 12.00
* länsisiperianlaika ...................................1 
* venäläis-eurooppalainen laika .........2 
* ruotsinlapinkoira ...................................1 
* länsigöötanmaanpystykorva ............5 
* dalmatiankoira .................................... 10 



Ryhmäkilpailut

Ryhmäkilpailut pyritään aloittamaan heti 
rotukehien jälkeen.

FCI 5  ............................................................. A uli Haapiainen-Liikanen
FCI 6  ................................................................  Sakari Poti
FCI 7  ................................................................  Markku Kipinä

Paras veteraani  ...........................................  Markku Kipinä
Paras kasvattajaryhmä  .............................  Auli Haapiainen-Liikanen
Best in Show  ................................................  Markku Mähönen
 


