
11.-12.6.2022
TUURI

Kaikkien rotujen koiranäyttely

Lauantaina 11.6. arvostellaan FCI:n ryhmät 2, 4, 6, 9, 10
Sunnuntaina 12.6. arvostellaan FCI:n ryhmät 1, 3, 5, 7, 8

JÄRJESTÄJÄ: ETELÄ-POHJANMAAN KENNELPIIRI



Miljoona Koira 2022 on Suomen suurimman 
kyläkaupan kupeessa järjestettävä kaikkien ro-
tujen koiranäyttely – tervetuloa yhdistämään 
ostosreissu koko perheen koiranäyttelyyn!
Näyttely järjestetään Kyläkaupan tapahtuma- 
alueella. Hiekkapohjainen alue on erinomai- 
sella paikalla Ruokapuodin linnajulkisivua 
vastapäätä, joen toisella puolella. Kyläkaupan 
piha-alueen parkkipaikat ovat käytettävissä, 
joten tapahtumaan saapuvilla on käytössään 
erinomaiset paikoitusalueet aivan näyttely-
alueen läheisyydessä. 
Osoite navigaattoriin: Väkkäräpakantie, 
Tuuri.

Oheisena näyttelymme arvioitu aikataulu sekä 
koiran näyttelynumero. Näyttelynumeron si-
vuun on tulostettu ilmoitetun koiran tiedot. 
Otathan mukaan näyttelyyn koiran rekisteri-
kirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja 
hakaneulan numerolapun kiinnittämistä var-
ten. Muista myös koiran näyttelyremmi, ma-
kuualusta ja vesikuppi!
Muistathan myös kerätä koirien jätökset näyt-
telypaikoilta. 
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 7.30. 
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastus-
pistettä, vaan koirien rokotustodistukset tar-
kastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Ulkoi-
luta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään 
tuntia ennen ko. rodulle annetun arvioidun ar-
vosteluajan alkamista, kuitenkin viimeistään 
kello 12.00.

Hinnat
Pääsylippu 5 euroa, alle 13-v ilmaiseksi. 
Ilmainen pysäköinti.
Mobiililuettelo
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon 
ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiiliso-
vellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista nimellä Show-
link-mobiili. Sähköisen näyttelyluettelon hinta 
sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi so-
velluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, 
mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00. 
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa.

Palkinnot
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituk-
sen mukaiset palkinnot palkintojenjakopis-
teestä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

Loppukilpailut
Ryhmäkilpailut aloitetaan noin klo 15.30. 
Loppukilpailujen alkamisaika ja järjestys voi-
vat muuttua, seuraa kuulutuksia. Näyttelyssä 
valitaan BIS-juniori molempina päivinä. Sun-
nuntaina valitaan Paras Sinivalkoinen koira 
kotimaisten rotujen rotunsa parhaista koirista. 
Kilpailun tuomaroi Matti Palojärvi. 

Turvallinen näyttelypäivä
Turvallisuusohjeiden noudattaminen koskee 
kaikkia näyttelymme vieraita:
- älä jätä tavaroitasi vartioimatta
- ajoreitit on jätettävä vapaaksi teltoista ja hä-
keistä
- älä jätä koiraa kuumaan autoon!

Koiranäyttelyalueen lähellä oleviin koirahäk-
keihin voi hakea avaimen Hotellin respasta ja 
sinisen sisäänkäynnin lähellä oleviin häkkeihin 
avaimen saa Infosta. Ohjeistus on myös koira-
häkeissä!

Näyttelyssä noudetaan viranomaisten voimas-
saolevia yleisiä ohjeistuksia koronaviruksen 
leviämisen ehkäisemiseksi. 
Näyttelyyn ei saa tulla oireisena. Huolehdit-
han käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä. 

Tiedustelut
Tiedustelut ennen näyttelyä ja näyttelypaikalle 
puh. 050 371 0416 (näyttelyn toimisto). 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy, arkisin klo 11-17 puh. (09) 887 
30320 tai info@showlink.fi

Peruutukset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuo-
marimuutoksia, jotka on merkitty *-merkillä. 
Ilmoittutumisaikana kotisivuilla julkaistut tuo-
marinmuutokset on merkitty ¤-merkillä, nämä 
muutokset oikeuttavat maksunpalautukseen 
vain muutosta ennen ilmoitettujen koirien 
osalta. Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuo-
marille on merkitty #-merkillä, nämä siirrot 
eivät oikeuta maksunpalautukseen.

Tervetuloa Tuuriin Miljoona Koira 2022 -näyttelyyn!



Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa osal-
listumisensa tuomarinmuutoksen vuoksi, pyy-
detään palauttamaan viimeisen sivun kaavake 
sen yhteydessä olevien ohjeiden mukaisesti. 
Laita liitteeksi koiran numerolappu sekä kopio 
kuitista.

Rokotusmääräykset
Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoit-
tautumismaksua, mikäli koira hylätään puut-
teellisten tai vanhentuneiden rokotusten takia. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tar-
kistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. 
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksi-
selitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen ro-
kotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Koiran 
rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton 
Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena 
rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyt-
telyissä ja -kokeissa. Jotta koira voi olla läsnä 
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seu-
raavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttu-
va maksatulehdusrokotus: Koiran pitää olla 
rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja 
tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään 
kaksi kertaa. 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 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta 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 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee roko-
tus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk 
ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuk-
sesta.

Tartuntataudit
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttu-
vaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin 
tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehduk-
seen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa en-

nen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa 
oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria. 
Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti 
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi tai 
mikrosiru. Tunnistusmerkinnät tarkastetaan 
pistokokein. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping –säännöt koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja 
ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpai-
luihin.

Mitattavat rodut
Koskee mm. villakoiria, mäyräkoiria ja spitze-
jä. Kaikkien tarkastettavien koirien tarkastus ja 
mittaus suoritetaan ennen arvostelua, ja koira 
kilpailee tässä näyttelyssä siinä rodussa, mihin 
se siirretään.

MUKAVAA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

LAITA NÄYTTELYKIRJE AUTON IKKU-
NAAN TULLESSASI PARKKIALUEELLE!
Pysäköinninohjaajat osaavat silloin neuvoa 
pysäköimään lähemmäs näyttelyaluetta!



* = tuomarinmuutos
¤ = ilmoittautumisaikana julkaistu muutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari

Näyttelyn koiramäärä .................................2734

LAUANTAI

Lauantain koiramäärä ................................1146

KEHÄ 1
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa .......... 87 
rhodesiankoira ......................................... 11 09.00
kiinanpalatsikoira, pekingeesi.................. 2 
cavalier kingcharlesinspanieli ................ 29 
#kiinanharjakoira .................................... 17 11.30
havannankoira ......................................... 28 

KEHÄ 2
Paula Tuominen ............................... 68 
chihuahua, pitkäkarvainen ..................... 24 09.00
chihuahua, lyhytkarvainen ....................... 8 
lhasa apso .................................................. 19 11.00
bostoninterrieri .......................................... 2 
löwchen ....................................................... 7 
* venäjäntoy, pitkäkarvainen .................... 2 
* markiesje .................................................. 2 
* griffon belge ............................................. 3 
* griffon bruxellois ..................................... 1 

KEHÄ 3
Karin Bergbom ................................ 84 
venäjänbolonka ........................................ 18 09.00
villakoirien mittaus .....................................  10.10
villakoira, toy .............................................. 5 10.20
villakoira, kääpiö, har/aprik/pun ........... 20 
villakoira, kääpiö, mus/rusk/valk ............ 6 
villakoira, keskikokoinen, har/aprik/pun 12 12.15
villakoira, keskikokoinen, mus/rusk/valk .. 9 
villakoira, iso, har/aprik/punainen .......... 7 
villakoira, iso, mus/rusk/valk ................... 7 

KEHÄ 4
Annaliisa Heikkinen ........................ 80 
japanese chin ............................................ 12 09.00
bichon frisé ............................................... 19 
ranskanbulldoggi (ei pennut) .................. 9 11.00
papillon ..................................................... 24 
phalène ........................................................ 6 
mopsi ......................................................... 10 

KEHÄ 5
Reino Korpela .................................. 74 
mäyräkoirien mittaus .................................  08.50
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................... 37 09.00
- pennut ...................................................... 1 
- urokset .................................................... 14 
- nartut  ..................................................... 22 

mäyräkoira, karkeakarvainen ................ 37 11.15
- pennut ...................................................... 1 
- urokset .................................................... 16 
- nartut  ..................................................... 20 

KEHÄ 6
Matti Tuominen ............................... 79 
tiibetinspanieli ......................................... 44 10.00
- pennut ...................................................... 3 
- urokset .................................................... 13 
- nartut  ..................................................... 28 
cane corso ................................................... 3 12.45
#kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ..... 2 
#kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ...... 5 
#kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ........ 6 
#kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen ...... 19 

KEHÄ 7
Kati Nieminen .................................. 41 
tanskandoggi, sininen ............................... 1 09.00
tanskandoggi, musta ja harlekiini ........... 7 
tanskandoggi, keltainen/tiikerijuov. ........ 6 
broholminkoira .......................................... 4 
kanariandoggi ............................................ 2 
sao miguelinfila .......................................... 5 
tornjak ......................................................... 1 
tiibetinmastiffi .......................................... 11 
estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. ............. 4 
Lotta Vuorinen ................................. 39 
* mäyräkoira, pitkäkarvainen ................ 30 12.00
- urokset .................................................... 13 
- nartut  ..................................................... 17 
* kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ........ 9 

KEHÄ 8
Maarit Hassinen ............................... 89 
petit brabancon .......................................... 6 10.00
kromfohrländer ......................................... 4 
coton de tuléar ........................................... 8 
prahanrottakoira ........................................ 1 
pinseri ......................................................... 3 
englanninbulldoggi ................................... 9 
pyreneittenmastiffi..................................... 5 
appenzellinpaimenkoira ........................... 1 12.00
isosveitsinpaimenkoira ............................. 5 
berninpaimenkoira .................................. 28 
shar pei ........................................................ 1 
venäjänmustaterrieri ................................. 1 
rottweiler..................................................... 9 
bokseri ......................................................... 8 

KEHÄ 9
Tarja Kolkka ..................................... 72 
dreeveri ..................................................... 29 09.00
beagle .......................................................... 9 
venäjänajokoira .......................................... 4 11.30
suomenajokoira ....................................... 30 
- urokset ...................................................... 9 
- nartut  ..................................................... 21 

ARVIOITU AIKATAULU
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puolanvinttikoira ....................................... 2 
espanjanvinttikoira .................................... 4 
italianvinttikoira ...................................... 12 
azawakh ...................................................... 1 
Jaana Kummala ................................ 20 
Junior handler ..............................................  13.00
- Piirimestaruus ......................................... 6 
Junior handler ..............................................  
- nuoremmat ............................................ 11 
- vanhemmat .............................................. 9 

KEHÄ 14
Marianne Holm Larnemaa .............. 69 
dobermanni .............................................. 12 09.00
bernhardinkoira, pitkäkarvainen .......... 10 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ............ 4 
mastiffi ........................................................ 2 
kaukasiankoira ........................................... 2 
dogo argentino ........................................... 2 
hovawart ................................................... 11 11.00
leonberginkoira ........................................ 13 
newfoundlandinkoira ............................. 13 

KEHÄ 15
Pirjo Aaltonen .................................. 86 
bordeauxindoggi ........................................ 4 09.00
bullmastiffi ................................................ 11 
kääpiösnautseri, musta ............................. 6 
snautseri, pippuri & suola ...................... 16 10.15
snautseri, musta ......................................... 4 
suursnautseri, musta ................................. 3 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ........... 5 
apinapinseri ................................................ 4 
kääpiöpinseri ............................................ 30 12.15
- urokset .................................................... 13 
- nartut  ..................................................... 17 
landseer ....................................................... 3 

KEHÄ 10
Sanna Törnroos ................................ 59 
dalmatiankoira ......................................... 27 09.00
basset artésien normand ........................... 4 
baijerinvuoristovihikoira .......................... 1 
basset hound .............................................. 6 
bretagnenbassetti ....................................... 3 
grand basset griffon vendéen ................... 4 
petit basset griffon vendéen ..................... 1 11.45
sveitsinajokoira, berninajokoira .............. 2 
hannoverinvihikoira .................................. 1 
walkerinpesukarhukoira ........................... 1 
* amerikankettukoira ................................ 3 
* plottinajokoira ......................................... 2 
* eestinajokoira .......................................... 4 

KEHÄ 11
Harry Tast ......................................... 73 
* whippet (pennut) .................................... 5 09.00
* saluki ...................................................... 16 
* ranskanbulldoggi (pennut) .................... 1 
* bolognese ................................................. 6 
* shih tzu ..................................................... 1 
* maltankoira ............................................. 1 
* kääpiösnautseri, musta-hopea ............ 17 10.45
* kääpiösnautseri, pippuri & suola .......... 8 
* kääpiösnautseri, valkoinen .................... 1 
* venäjänvinttikoira ................................... 8 
* afgaaninvinttikoira ................................. 9 

KEHÄ 12
Jenna Leino ...................................... 90 
tiibetinterrieri........................................... 21 09.00
whippet (ei pennut) ................................. 69 10.15
- urokset .................................................... 24 
- nartut  ..................................................... 45 

KEHÄ 13
Elisa Honkala ................................... 56 
skotlanninhirvikoira ................................. 3 09.00
irlanninsusikoira ...................................... 26 
englanninvinttikoira.................................. 1 10.45
unkarinvinttikoira ..................................... 7 



SUNNUNTAI
Sunnuntain koiramäärä .............................1588

KEHÄ 1
Maija Lehtonen ................................ 82 
keeshond ................................................... 21 09.00
mittelspitz, valkoinen ................................ 7 
mittelspitz, muut värit ............................. 33 
- pennut ...................................................... 3 
- urokset .................................................... 10 
- nartut  ..................................................... 20 
mittelspitz, musta ja ruskea .................... 11 12.15
grosspitz, musta ja ruskea ......................... 2 
grosspitz, valkoinen ................................... 2 
irlanninterrieri ........................................... 2 
skotlanninterrieri ....................................... 4 

KEHÄ 2
Emma Pirilä ..................................... 87 
samojedinkoira ........................................ 38 09.00
- pennut ...................................................... 1 
- urokset .................................................... 14 
- nartut  ..................................................... 23 
¤ amerikanakita ....................................... 19 11.20
bretoni ....................................................... 12 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen ............. 1 
portugalinseisoja........................................ 1 
karkeakarvainen saksanseisoja .............. 16 

KEHÄ 3
Harry Tast ......................................... 80 
portugalinpodengo, karkeakarv., pieni . 10 09.00
portugalinpodengo, sileäkarv., pieni ....... 9 
portugalinpodengo, sileäkarv., keskik. ... 1 
#basenji ....................................................... 4 
#shikokunkoira .......................................... 1 
#kainkoira ................................................... 2 
#kishunkoira .............................................. 2 
#hokkaidonkoira ....................................... 1 
#sileäkarvainen noutaja ............................ 4 
#sileäkarvainen kettuterrieri .................. 15 11.00
#karkeakarvainen kettuterrieri ................ 7 
#brasilianterrieri ........................................ 6 
#valkoinen länsiylämaanterrieri .............. 8 
#vehnäterrieri ........................................... 10 

KEHÄ 4
Annaliisa Heikkinen ........................ 76 
espanjanvesikoira..................................... 13 09.00
lagotto romagnolo ................................... 10 
biewerterrieri ............................................. 1 
yorkshirenterrieri ...................................... 8 10.30
silkkiterrieri ................................................ 8 
amerikankarvatonterrieri ......................... 7 
portugalinvesikoira ................................. 12 
walesinspringerspanieli .......................... 17 

KEHÄ 5
Helin Tenson .................................... 86 
* puli, muut värit........................................ 8 09.00
* mudi ......................................................... 8 
* pumi ......................................................... 3 
* pitkäkarv. pyreneittenpaimenkoira ...... 3 

* australiankarjakoira ................................ 3 10.15
* tsekinpaimenkoira ................................ 11 
* belgianpaimenkoira, groenendael ...... 11 
* belgianpaimenkoira, tervueren ........... 11 
* belgianpaimenkoira, malinois ............... 7 12.00
* hollanninpaimenkoira, karkeakarv. ..... 1 
* hollanninpaimenkoira, lyhytkarv. ........ 4 
* hollanninpaimenkoira, pitkäkarv. ........ 4 
* brienpaimenkoira / briardi .................... 3 
* kuvasz ....................................................... 1 
* owczarek podhalanski ............................ 4 
* partacollie ................................................ 4 

KEHÄ 6
Pirjo Hjelm ....................................... 87 
jackrussellinterrieri ................................. 40 09.00
- urokset .................................................... 15 
- nartut  ..................................................... 25 
parsonrussellinterrieri ............................ 12 11.30
borderterrieri ........................................... 14 
kääpiöbullterrieri ....................................... 1 
bedlingtoninterrieri ................................... 6 
manchesterinterrieri ................................. 7 
ceskyterrieri ................................................ 1 
lakelandinterrieri ....................................... 1 
walesinterrieri ............................................ 2 
kerrynterrieri ............................................. 3 

KEHÄ 7
Maarit Hassinen ............................... 86 
eurasier........................................................ 9 09.00
chow chow .................................................. 5 
siperianhusky ........................................... 25 
länsigöötanmaanpystykorva .................... 4 11.15
volpino italiano .......................................... 1 
etnankoira ................................................... 3 
faaraokoira .................................................. 5 
norfolkinterrieri ......................................... 5 
australianterrieri ...................................... 26 12.30
airedalenterrieri ......................................... 3 

KEHÄ 8
Erja Nummi...................................... 89 
* novascotiannoutaja ............................... 22 09.00
* kooikerhondje ......................................... 2 
* bourbonnaisinseisoja ............................. 7 
* punavalkoinen irlanninsetteri ............... 7 
* punainen irlanninsetteri ...................... 17 11.00
* shiba.......................................................... 9 
* akita ........................................................ 12 
* valkoinen ruotsinhirvikoira .................. 1 
* pohjanpystykorva ................................. 11 
* venäläis-eurooppalainen laika .............. 1 

KEHÄ 9
Matti Palojärvi ................................. 87 
alaskanmalamuutti .................................... 6 09.00
thaimaanpystykorva .................................. 1 
meksikonkarvatonkoira, iso ..................... 3 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ....... 2 
perunkarvatonkoira, pieni ....................... 1 



jämtlanninpystykorva ............................. 33 09.45
- pennut ...................................................... 1 
- urokset .................................................... 15 
- nartut  ..................................................... 17 
karjalankarhukoira .................................. 15 11.30
suomenpystykorva .................................. 26 

KEHÄ 10
Esa Ruotsalainen .............................. 87 
shetlanninlammaskoira .......................... 49 09.00
- pennut ...................................................... 1 
- urokset .................................................... 18 
- nartut  ..................................................... 30 
islanninlammaskoira ................................. 8 12.00
buhund ........................................................ 1 
* harmaa norjanhirvikoira ..................... 21 
* itäsiperianlaika ........................................ 3 
* länsisiperianlaika .................................... 5 

KEHÄ 11
Matti Tuominen ............................... 91 
japaninpystykorva ................................... 32 09.00
- urokset .................................................... 12 
- nartut  ..................................................... 20 
lapinporokoira.......................................... 16 
ruotsinlapinkoira ....................................... 2 
suomenlapinkoira .................................... 40 12.00
- pennut ...................................................... 1 
- urokset .................................................... 16 
- nartut  ..................................................... 23 
jakutianlaika ............................................... 1 

KEHÄ 12
Reino Korpela .................................. 94 
¤ lyhytkarvainen saksanseisoja .............. 26 09.00
labradorinnoutaja .................................... 68 10.30
- pennut ...................................................... 4 
- urokset .................................................... 29 
- nartut  ..................................................... 35 

KEHÄ 13
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa .......... 83 
Harjoitusarvostelija Tarja Kallio: englanninsprin-
gerspanieli, cockerspanieli, amerikancockerspanieli
saksanpystykorvien mittaus ........................  8.50
kleinspitz, valkoinen ................................. 5 09.00
kleinspitz, muut värit .............................. 11 
kleinspitz, musta ja ruskea ..................... 10 
saksanpystykorva, pomeranian ............. 20 
englanninspringerspanieli ........................ 7 11.45
cockerspanieli .......................................... 22 
amerikancockerspanieli ............................ 8 

KEHÄ 14
Lotta Vuorinen ................................. 66 
kultainennoutaja ...................................... 54 09.00
- urokset .................................................... 21 
- nartut  ..................................................... 33 
kiharakarvainen noutaja ........................... 2 12.15
irlanninvesispanieli ................................... 2 
fieldspanieli ................................................ 1 
barbet .......................................................... 5 
viiriäiskoira ................................................. 1 
sussexinspanieli ......................................... 1 

KEHÄ 15
Leni Finne ........................................ 82 
* amerikanstaffordshirenterrieri .............. 9 10.00
* staffordshirenbullterrieri ..................... 18 
* englanninkääpiöterrieri ....................... 12 
* glen of imaalinterrieri ............................ 8 12.00
* dandiedinmontinterrieri ........................ 8 
* norwichinterrieri .................................... 2 
* skyenterrieri............................................. 2 
* cairnterrieri............................................ 23 

KEHÄ 16
Marianne Holm Larnemaa .............. 65 
saksanpaimenkoira .................................. 19 09.00
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ..... 11 
bouvier ........................................................ 6 11.00
bordercollie .............................................. 29 

KEHÄ 17
Pirjo Aaltonen .................................. 73 
schapendoes ............................................. 11 09.00
polski owczarek nizinny ........................... 2 
australiankelpie .......................................... 5 
valkoinenpaimenkoira ............................ 19 
beaucenpaimenkoira / beauceron ........... 3 11.15
itäeuroopanpaimenkoira .......................... 2 
australianpaimenkoira ............................ 15 
schipperke ................................................. 11 
lancashirenkarjakoira ................................ 4 
vanhaenglanninlammaskoira................... 1 

KEHÄ 18
Susanna Uusitupa-Kärppä .............. 70 
saarlooswolfhond....................................... 4 09.00
ceskoslovensky vlciak ................................ 5 
welsh corgi pembroke ............................. 32 
- urokset .................................................... 10 
- nartut  ..................................................... 22 
welsh corgi cardigan ................................ 21 11.30
medimurjenkoira ....................................... 1 
serra de airesinpaimenkoira ..................... 2 
katalonianpaimenkoira ............................. 2 
* maremmano-abruzzese.......................... 1 
* slovakiancuvac ........................................ 2 

KEHÄ 20
Jaana Kummala ................................ 91 
pieniamerikanpaimenkoira ...................... 7 09.00
sileäkarvainen collie ................................ 27 
pitkäkarvainen collie ............................... 57 11.00
- pennut ...................................................... 1 
- urokset .................................................... 23 
- nartut  ..................................................... 33 

KEHÄ 21
Tiina Eskelinen ................................ 26 
* isomünsterinseisoja ................................ 1 09.00
* pienimünsterinseisoja ............................ 5 
* stabijhoun ................................................ 2 
* pitkäkarvainen saksanseisoja ................ 2 
* auvergnenseisoja ..................................... 1 
* englanninsetteri ...................................... 5 
* gordoninsetteri ........................................ 3 
* italianseisoja ............................................ 1 
* spinone ..................................................... 6 



Peruutan koirani osallistumisen Tuurin Miljoonakoira-näyttelyyn
Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä meille 
kirjallisesti viimeistään 9.6.2022.  Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin *-merkil-
lä. Huomaathan että #:llä merkityt rodut ovat siirtoja ennakkoon ilmoitetulle varatuomarille, 
eivätkä oikeuta peruutukseen. Ilmoittautumisaikana kotisivuilla julkaistut tuomarinmuutokset 
on merkitty ¤-merkillä, nämä muutokset oikeuttavat maksunpalautukseen vain muutosta ennen 
ilmoitettujen koirien osalta. 

Koiran rotu __________________________________________

Koiran nimi _________________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksun _______ € voi palautaa tilille:

____________________________________________________

Saajan nimi ja yhteystiedot  ______________________________

____________________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus  _________________________________

Laita kuoreen tämä kaavake, numerolappu kokonaisena ja maksukuitti ja postita osoitteella: 
MiljoonaKoira 2022 / Mari Koskela, Koskelantie 6, 60720 Tuomikylä
TAI rahastonhoitaja.epkp@gmail.com

Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn jäl-
keen. Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä ilmoittautumismaksun palauttamisesta aiheutuvat 
pankki- ja käsittelykulut.

Näyttelyalueelta saatavissa pikkupurtavaa, kahvia, limsaa. 
Ravintoloiden tarjonta ja aukioloajat löytyvät osoitteesta: 

PALVELUT TAPAHTUMAN AIKANA

www.tuuri.fi

LAUANTAI
FCI 2 Pirjo Aaltonen
FCI 4 Reino Korpela
FCI 6 Sanna Törnroos
FCI 9 Annaliisa Heikkinen
FCI 10 Jenna Leino

Paras juniori Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Paras veteraani Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Paras kasvattajaryhmä Pirjo Aaltonen

SUNNUNTAI
FCI 1 Jaana Maarit Kummala
FCI 3 Pirjo Hjelm
FCI 5 Maija Lehtonen
FCI 7 Emma Pirilä
FCI 8 Lotta Vuorinen

Paras kotimainen rotu Matti Palojärvi
Paras juniori Maija Lehtonen
Paras veteraani Harry Tast
Paras kasvattajaryhmä Pirjo Aaltonen
Best in Show Marianne Holm Larnemaa

Ryhmäkilpailut


