
Tervetuloa ryhmänäyttelyymme!
Oheisena on näyttelymme arvioitu arvoste-
luaikataulu sekä koirasi näyttelynumero. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran re-
kisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynu-
mero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä 
vesikippo. Osa roduista arvostellaan ulkona, 
varaudu sään mukaisesti. Ulkoiluta koirasi en-
nen näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttely on drive-in. Pyydämme, että näytte-
lyalueelta (hallista) poistutaan oman rodun 
arvostelun jälkeen, ellei koiran tarvitse jäädä 
loppukilpailuihin. Loppukilpailuihin jäävät 
rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä 
rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuulu-
vat koirat. Näyttelyssä valitaan rotunsa paras 
juniori jokaisesta rodusta. Parhaille junioreille 
ei ole loppukilpailua. 
Alueella noudatetaan AVI:n ohjeita yleisöta-
pahtumien järjestämisestä. Suosittelemme 
kasvomaskin käyttöä.

Näyttelypaikka
Rohki-halli: Koulutie 14, 95700 Pello, opastus 
valtatieltä 21. Varaa aikaa pysäköintiä varten, 
pysäköintitilaa on rajallisesti. Hallin läheisyy-
dessä on purkupaikka. 
Näyttelypaikalla on erinomainen kanttiini.
HUOM. Osa kehistä on ulkona, tarkista ke-
hän sijainti aikatauluosiosta.

Saapuminen näyttelyyn
Rokotusten tarkastus aloitetaan klo 07.30. 
Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein.  
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin 
tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamis-
ta, mutta kuitenkin viimeistään 13.00. 
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua 
ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit arvostele-
vat keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa, osa 
mahdollisesti nopeammin. Arvostelusta myö-
hästynyt koira voi saada ainoastaan laatuar-
vostelun.

Hinnasto
Pysäköinti ja sisäänpääsy ilmainen.
Mobiililuettelo 2,99 € 
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluette-

lon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobii-
lisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- 
ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi 
nimellä Showlink. 
Sähköisen näyttelyluettelon voi tilata sekä 
maksaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltä-
vällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) 
puh. (09) 887 30 320 e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä:
Paula Kilpeläinen 047590739
Muut tiedustelut näyttelypäivinä:
Eila Metsävainio 0400395907 

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn 
toimistosta näyttelyn ajan esittämällä arvos-
telulomake.  Palkintoja ei lähetetä postitse.

Tuomarinmuutokset
Näyttelyssämme on tullut tuomarimuutoksia 
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Siir-
to ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille on 
merkitty aikatauluihin #-merkillä ja nämä siir-
rot eivät oikeuta maksunpalautukseen.
Mikäli haluat perua koiran osallistumisen 
näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (ai-
kataulussa *-merkki rodun kohdalla), ilmoi-
ta siitä kirjallisesti viimeistään 22.4. Lähetä 
kirjallisesti koiran nimi, omistajan tiedot ja 
tilinumero, johon maksu palautetaan ja liitä 
mukaan kuitti ilmoittautumismaksusta sekä 
koiran numerolappu. Lähetä kirje osoittee-
seen: Riitta Niva,Tapulitie 9, 95700 Pello tai 
sähköpostitse nivari49@outlook.com.
Huomaathan, että koiran sairastumisen vuok-
si osallistumismaksua ei makseta takaisin.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteil-
leasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen 
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä 
ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmää-
räyksiä. Säännöt löytyvät Kennelliiton koti-
sivuilta.

 Järjestäjä:  Länsirajan kennelkerho



Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennel-
liiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylätään 
puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautu-
mismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolo-
päivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset roko-
tukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiiliso-
vellus toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa 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, par-
vovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta 
vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosteroko-
tuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulu-
nut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). 
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on 
voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu roko-
tus 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 varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusri-
puliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kenne-
lyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös sa-
man talouden oireettomia koiria. Loistartunnat 
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira 
voi olla läsnä tapahtumassa. 

Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailui-
hin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, 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 tunnista, on koiran omistajalla 
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun 
pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koi-
ra, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän 
sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru es-
tää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Toivomme kaikille mukavaa 
näyttelypäivää! 



* = tuomarinmuutos
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari
Näyttelyn koiramäärä
lauantaina ...................................  566
sunnuntaina .................................486

LAUANTAI

KEHÄ 1 
Marjo Järventölä ....................... 84 
puli, muut värit ............................................. 5 09.00
pumi ...............................................................11 
belgianpaimenkoira, malinois ................ 5 
belgianpaimenkoira, tervueren ............. 4 
belgianpaimenkoira, groenendael ....... 3 10.30
bordercollie ................................................... 9 
pitkäkarvainen collie ................................36 11.15
- pennut .......................................................... 4
- urokset ........................................................14 
- nartut  .........................................................18 
sileäkarvainen collie .................................11 
KEHÄ 2 
Anita Al-Bachy .......................... 43 
shetlanninlammaskoira ...........................36 10.00
- pennut .......................................................... 2
- urokset ........................................................11 
- nartut  .........................................................23 
schipperke ..................................................... 1 12.15
* pieniamerikanpaimenkoira .................. 2
schapendoes ................................................. 2 
saksanpaimenkoira ..................................... 1 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ..... 1 
KEHÄ 3 
Jetta Tschokkinen ..................... 89 
jackrussellinterrieri....................................18 09.00
borderterrieri ..............................................11 
karkeakarvainen kettuterrieri ................. 2 
sileäkarvainen kettuterrieri ...................... 3 
* japaninpystykorva ................................... 7 11.00
* etnankoira ................................................... 1
airedalenterrieri ........................................... 1 
bedlingtoninterrieri .................................... 2 
dandiedinmontinterrieri ........................... 1 
kääpiöbullterrieri ......................................... 1 
bullterrieri ...................................................... 2 
cairnterrieri .................................................... 2 
manchesterinterrieri .................................. 1 12.00
amerikanstaffordshirenterrieri ............... 3 
staffordshirenbullterrieri........................... 4 
australianterrieri .......................................... 6 
parsonrussellinterrieri ................................ 1 
welsh corgi pembroke ............................... 7 
welsh corgi cardigan ................................10 
* kainkoira ...................................................... 2
* kishunkoira ................................................. 1
* amerikanakita ............................................ 3

KEHÄ 4 
Markku Kipinä........................... 43 
valkoinen länsiylämaanterrieri ............... 4 09.00
valkoinenpaimenkoira ............................... 5 
lancashirenkarjakoira ................................. 2 
pk pyreneittenpaimenkoira ..................... 1 
brienpaimenkoira / briardi ....................... 1 
picardienpaimenkoira ............................... 2 
bouvier ............................................................ 1 
tsekinpaimenkoira ...................................... 2 
australianpaimenkoira ............................... 5 10.00
* australiankarjakoira ................................. 5
* basenji .......................................................... 1
vehnäterrieri .................................................. 4 
walesinterrieri ............................................... 1 
skotlanninterrieri ......................................... 2 
silkkiterrieri .................................................... 4 
yorkshirenterrieri ......................................... 3 
Tarja Kallio ....................................................51 
spitzien mittaus ............................................... 11.50
kleinspitz, musta ja ruskea ....................... 1 12.00
kleinspitz, muut värit ................................. 4 
kleinspitz, valkoinen ................................... 1 
mittelspitz, musta ja ruskea ..................... 7 
mittelspitz, muut värit .............................11 
saksanpystykorva, pomeranian ............. 8 
saksanpystykorva, keeshond ................12 
perunkarvatonkoira, iso ............................ 2 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ..... 1 
* länsigöötanmaanpystykorva ............... 4
KEHÄ 5, ulkona 
Reino Korpela............................ 89 
karjalankarhukoira ....................................32 09.00
- urokset ........................................................18
- nartut  .........................................................14 
valkoinen ruotsinhirvikoira ...................... 9 11.00
itäsiperianlaika ...........................................12 
venäläis-eurooppalainen laika ............... 1 12.15
jakutianlaika .................................................. 1 
pohjanpystykorva .....................................34 
- urokset ........................................................16
- nartut  .........................................................18 
KEHÄ 6, ulkona 
Juha Putkonen .......................... 87 
siperianhusky ..............................................15 09.00
suomenpystykorva ...................................28 
lapinporokoira ............................................15 11.45
suomenlapinkoira .....................................20 
ruotsinlapinkoira ......................................... 4 
alaskanmalamuutti ..................................... 5

AIKATAULUT



KEHÄ 7, ulkona 
Tarja Kallio ................................ 41 
*harmaa norjanhirvikoira .......................24 09.00
islanninlammaskoira .................................. 4 10.30
samojedinkoira ...........................................13 
Markku Kipinä .............................................39 
jämtlanninpystykorva ..............................38 12.00
- urokset ........................................................19 
- nartut  .........................................................19 
hälleforsinkoira ............................................. 1 

SUNNUNTAI

KEHÄ 1 
Marjo Järventölä ....................... 67 
kääpiösnautseri, musta-hopea .............13 09.00
kääpiösnautseri, musta ............................. 1 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ........... 5 
kääpiösnautseri, valkoinen ...................... 2 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ......... 3 
tanskandoggi, ke/ti ..................................... 4 
hovawart......................................................... 4 
berninpaimenkoira ...................................21 11.00
landseer .......................................................... 3 
newfoundlandinkoira ................................ 9 
tiibetinmastiffi .............................................. 2 
KEHÄ 2 
Jetta Tschokkinen ..................... 64 
rottweiler ........................................................ 2 09.00
leonberginkoira............................................ 9 
mastiffi ............................................................. 2 
kääpiöpinseri ................................................ 6 
shiba ................................................................. 1 
basenji ............................................................. 2 
mittelspitz, musta ja ruskea ..................... 5 10.30
mittelspitz, muut värit ............................... 9 
kleinspitz, muut värit ................................. 3 
kleinspitz, valkoinen ................................... 3 
pomeranian ................................................... 6 
keeshond ......................................................16 
KEHÄ 3 
Juha Putkonen .......................... 83 
perunkarvatonkoira, iso ............................ 2 09.00
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ..... 1 
ranskanbulldoggi ......................................19 
japanese chin ................................................ 2 
bolognese ...................................................... 2 
bichon frisé .................................................... 4 
havannankoira ............................................20 10.45
lhasa apso ...................................................... 1 
venäjänbolonka ........................................... 1 
shih tzu ............................................................ 5 
tiibetinterrieri ................................................ 4 
kiinanharjakoira ........................................... 6 12.45
coton de tuléar ............................................. 5 
venäjänmustaterrieri .................................. 1 
suursnautseri, musta .................................. 1 

bokseri ............................................................. 1 
dobermanni ................................................... 2 
pinseri .............................................................. 1 
pyreneittenmastiffi ..................................... 2 
bordeauxindoggi ......................................... 2 
cane corso ...................................................... 1 
KEHÄ 4 
Anita Al-Bachy .......................... 78 
tiibetinspanieli .............................................. 7 09.00
chihuahua, pitkäkarvainen ....................14 
chihuahua, lyhytkarvainen ....................10 10.15
cavalier kingcharlesinspanieli ...............10 
bostoninterrieri ............................................ 1 
villakoirien mittaus ........................................ 11:35
villakoira, toy ................................................. 2 11.45
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ..................... 7 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ..................... 6 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va ....10 
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ...... 5 
villakoira, iso, mu/ru/va ............................. 5 
villakoira, iso, ha/ap/pu ............................. 1 
KEHÄ 5 
Markku Kipinä........................... 39 
kromfohrländer ............................................ 1 11.00
löwchen .......................................................... 2 
* papillon ........................................................ 8
* phalène ........................................................ 4
maltankoira.................................................... 1 
etnankoira ...................................................... 1 
faaraokoira ..................................................... 1 
länsigöötanmaanpystykorva .................. 5 
kainkoira ......................................................... 5 
kishunkoira .................................................... 1 
japaninpystykorva ...................................... 6 
amerikanakita ............................................... 4 
KEHÄ 6, ulkona 
Markku Kipinä........................... 30 
alaskanmalamuutti ..................................... 6 09.00
grönlanninkoira ........................................... 2 
siperianhusky ................................................ 7 
ruotsinlapinkoira ......................................... 2 
suomenlapinkoira .....................................11 
islanninlammaskoira .................................. 1 
valkoinen ruotsinhirvikoira ...................... 1 
Tarja Kallio ....................................................50 
jämtlanninpystykorva ..............................17 11.00
itäsiperianlaika ............................................. 6 
jakutianlaika .................................................. 1 
karjalankarhukoira ....................................17 12.30
pohjanpystykorva ....................................... 9 
KEHÄ 7, ulkona 
Reino Korpela............................ 75 
lapinporokoira ............................................10 09.00
harmaa norjanhirvikoira .........................16 
suomenpystykorva ...................................30 10.30
- urokset ........................................................10 
- nartut  .........................................................20 
samojedinkoira ...........................................19 12.30


