
Tervetuloa Pöytyän ryhmänäyttelyyn!
Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluai-
kataulu sekä koirasi näyttelynumero. Muista 
ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, rokotus-
todistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, 
hakaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, 
makuualusta ja vesikuppi. 
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi 
loppukilpailuihin ja rotunsa parhaisiin kasvat-
tajaluokkiin osallistuvat koirat. Loppukilpailut 
aloitetaan noin klo 15.30.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Pöytyän urheilukeskus
Osoite: Yläneentie 14, 21870 Riihikoski
Koordinaatit: P60.72255  I22.59521

Saapuminen
Rokotustodistusten tarkistus suoritetaan pisto-
kokein. Rokotusten tarkastus alkaa kello 8.00. 
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tun-
tia ennen arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin 
viimeistään klo 13.00. Arvostelua ei aloiteta en-
nen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. Näyt-
telyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa 
näyttelypaikalle. Tuomarit arvostelevat keski-
määrin 15–20 koiraa tunnissa, osa mahdollises-
ti nopeammin. Arvostelusta myöhästynyt koira 
voi saada ainoastaan laatuarvostelun. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapu-
mista. 

Hinnat
Pysäköintimaksu 5,00 € 
Vain käteismaksu! Varaathan tasarahan.
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon 
ja tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. So-
vellus on ladattavissa App Store- ja Google Play 
-sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. 

Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluk-
sessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa so-
velluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. 
Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna 
kello 6.00. Näyttelyssämme ei ole painettua 
luetteloa.

Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa palkinto-
jenjakopisteestä näyttelyn ajan esittämällä ar-
vostelulomake. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuo-
marinmuutoksia, joka on merkitty aikatauluun 
*-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osal-
listumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 
10.6. mennessä koiran tiedot, omat tilitietosi, 
maksukuitti/vahvistusviesti ja yhteystietosi ra-
hastonhoitajalle sähköpostitse osoitteesen kirsi.
vataja@gmail.com
Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää pa-
lautuksista käsittelykulut. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (ark 11–17) p. (09) 887 30 320 tai 
e-mail: info@showlink.fi. 

Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivä-
nä: puh. 045 635 0304

Muuta huomioitavaa
Kehien laidoilla ei ole penkkejä. 
Näyttelypaikalla on koirien ensiaputaitoinen 
henkilö.
Näyttelyssä noudetaan viranomaisten voimassa-
olevia yleisiä ohjeistuksia koronaviruksen leviä-
misen ehkäisemiseksi. Näyttelyyn ei saa tulla 
oireisena. Huolehdithan käsihygieniasta ja riittä-
vistä turvaväleistä.

Järjestäjä: Turunmaan Kennelyhdistys



Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteillea-
settaja sitoutuu noudattamaan Suomen Ken-
nelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja 
niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyk-
siä. Säännöt löytyvät Kennelliiton kotisivuilta.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiiliso-
vellus toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on 
tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatet-
tu.  Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  
yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle 
annetun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mu-
kainen  rokotuksen  viimeinen  voimassaolopäi-
vä.  Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tu-
lee 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 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 valmis-
teyhteenvedon 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. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripu-
li- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuksen 
sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koi-
ran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-
kissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira 
saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyk-
siä: Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvo-
virusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuoli-
kanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus kos-
kee myös saman 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 koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisin-
ta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kil-
pailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli koi-
ralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät 
tunnista, on koiran omistajalla oltava mu-
kanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy 
lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, 
jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestä-
jän sulkea kyseinen koira pois tästä tapah-
tumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

Toivotamme kaikille oikein  
mukavaa näyttelypäivää!



Arvioitu arvosteluaikataulu 
Tuomarinmuutokset on merkitty aikataului-
hin *-merkillä.

Näyttelyn koiramäärä ............................ 618

KEHÄ 1  
Matti Luoso ............................... 55 
Harjoitusarvostelija: Kärkäs Leila, kerrynterrieri, 
manchesterinterrieri, vehnäterrieri, brasilianterrieri, 
saksanmetsästysterrieri, skyenterrieri, walesinterrieri
australianterrieri ......................................4 10.00
tenterfieldinterrieri .................................1 
* amerikanstaffordshirenterrieri ........2 
* staffordshirenbullterrieri....................9 
* bullterrieri ...............................................1 
* glen of imaalinterrieri .........................5 
* airedalenterrieri ....................................2 
* norfolkinterrieri .....................................2 11.15
* norwichinterrieri .................................10 
valkoinen länsiylämaanterrieri ...........1 
manchesterinterrieri ..............................3 
vehnäterrieri ............................................10 
brasilianterrieri .........................................5 

KEHÄ 2  
Tarja Löfman ............................. 53 
karjalankarhukoira ..................................4 10.30
suomenlapinkoira .................................15 
harmaa norjanhirvikoira .......................6 
lapinporokoira ..........................................5 
pohjanpystykorva ...................................4 11.45
akita ..............................................................3 
kishunkoira ................................................1 
shiba .............................................................8 
islanninlammaskoira ..............................2 
jakutianlaika ..............................................1 
alaskanmalamuutti .................................4 

KEHÄ 3  
Aleksandar Petrovic, Serbia ..... 85 
tiibetinspanieli ........................................28 09.30
villakoirien mittaus ....................................  11.00
villakoira, iso, 
   harmaa, aprikoosi ja punainen ........1 
villakoira, iso, 
   musta, ruskea ja valkoinen ................4 

villakoira, keskikokoinen, 
   harmaa, aprikoosi ja punainen ........9 
villakoira, keskikokoinen, 
   musta, ruskea ja valkoinen ................8 
villakoira, kääpiö, 
   harmaa, aprikoosi ja punainen ........5 
villakoira, kääpiö, 
   musta, ruskea ja valkoinen ................5 
villakoira, toy .............................................4 
kromfohrländer ........................................1 
tiibetinterrieri ............................................6 
shih tzu ........................................................2 
venäjänbolonka .......................................1 
papillon .......................................................8 
phalène .......................................................2 
prahanrottakoira ......................................1 

KEHÄ 4  
Vesa Lehtonen .......................... 72 
ranskanbulldoggi ..................................13 10.00
chihuahua, lyhytkarvainen ..................5 
chihuahua, pitkäkarvainen ................15 
cavalier kingcharlesinspanieli ...........16 
griffon belge ..............................................1 
griffon bruxellois .....................................4 12.15
petit brabancon .......................................1 
* yorkshirenterrieri ..................................5 
venäjäntoy, pitkäkarvainen .................1 
irlanninsusikoira .......................................6 
skotlanninhirvikoira ................................3 
azawakh ......................................................2 

KEHÄ 5  
Charlotta Mellin, Ruotsi ........... 90 
jackrussellinterrieri................................33 09.30
- pennut ......................................................2 
- urokset ....................................................13 
- nartut  .....................................................18 
parsonrussellinterrieri ..........................15 
sileäkarvainen kettuterrieri ..................5 
karkeakarvainen kettuterrieri .............4 
cairnterrieri ..............................................14 12.15
irlanninterrieri ...........................................2 
borderterrieri ..........................................10 
kääpiöbullterrieri .....................................1 
biewerterrieri ............................................4 
silkkiterrieri ................................................2 



KEHÄ 6  
Jarmo Vuorinen ........................ 83 
samojedinkoira .......................................13 09.30
* basenji ......................................................8 
* japaninpystykorva ...............................2 
meksikonkarvatonkoira, iso .................1 
perunkarvatonkoira, iso ........................2 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen ...1 
whippet .....................................................33 11.00
- urokset ....................................................15 
- nartut  .....................................................18 
afgaaninvinttikoira ..................................4 
italianvinttikoira .......................................7 
saluki ............................................................4 
venäjänvinttikoira ...................................7 
englanninvinttikoira ...............................1 

KEHÄ 7  
Pekka Teini ................................ 90 
siperianhusky ..........................................23 09.30
länsigöötanmaanpystykorva ..............7 
etnankoira ..................................................3 
eurasier........................................................4 
portugalinpodengo, kk, pieni .............1 
portugalinpodengo, kk, keskikok. .....2 
portugalinpodengo, sk, pieni .............4 
keeshond ....................................................3 
saksanpystykorvien mittaus ....................  12.00
kleinspitz, musta ja ruskea ...................3 
kleinspitz, muut värit .............................6 
kleinspitz, valkoinen ...............................1 
mittelspitz, musta ja ruskea .................2 
mittelspitz, muut värit .........................14 
mittelspitz, valkoinen .............................1 
pomeranian ...............................................6 
amerikanakita ...........................................4 
suomenpystykorva .................................3 
jämtlanninpystykorva ............................1 
lunnikoira ...................................................1 
faaraokoira .................................................1 

KEHÄ 8  
Aleksandra Cvijic Palumbo, Serbia....90
kiinanharjakoira .....................................19 09.30
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ............6 
mopsi ...........................................................2 
bostoninterrieri ........................................5 
havannankoira ........................................14 
lhasa apso ..................................................5 
maltankoira................................................7 12.00
bolognese ..................................................3 
bichon frisé ................................................9 
coton de tuléar .......................................13 
kingcharlesinspanieli .............................1 
japanese chin ............................................4 
löwchen ......................................................2 

Ryhmäkilpailut
FCI 3/9 Aleksandar Petrovic
FCI 5/10 Pekka Teini
Paras veteraani Pekka Teini
Paras kasvattajaryhmä Aleksandar Petrovic
Best in Show Aleksandra Cvijic Palumbo


