
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtai-
sine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämis-
tä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka ja saapuminen
Näyttelypaikkana toimii tapahtumakeskus Toranda.
Osoite: Näätsaarentie 241, 95450 Tornio
Alueella ravintolapalvelut, mm. lounasta, kahvia ja kahvileipää.  
A-oikeudet.

Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00. Rokotukset tarkis-
tetaan pistokokein. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähin-
tään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin 
viimeistään klo 12:00.  Huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa 
näyttelypaikalla. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapu-
mista ja pidä näyttelyalue siistinä. Tunnistamismerkinnät tar-
kastetaan pistokokein.

Hinnasto
Ilmainen sisäänpääsy ja parkki.
Mobiililuettelo  2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tu-
lospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä 
Showlink.Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostet-
tuna on 2,99 € ja sen voi tilata ja maksaa sovelluksen kautta näyt-
telyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän 
aamuna kello 6.00.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 
tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut & tiedustelut näyttelypäivänä
Eila Metsävainio 0400 395907

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa palkintojenjaosta näyttelyn 
ajan esittämällä arvostelulomake tai numerolappu. 
Palkintoja ei lähetetä postitse.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hy-
väksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme rokotukset pistoko-
kein. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoit-
tautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty rokotteen 
viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset 
rokotukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin lisäksi myös 

Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena roko-
tustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimas-
sa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdus-
rokotus: 
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja 
tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Te-
hosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 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 valmis-
teyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotauti-
rokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu ro-
kotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapa-
uksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen vii-
kon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään 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 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 kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myön-
tämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnis-
ta, 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 mik-
rosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Järjestäjä: Kemin Kennelkerho

Tervetuloa Tornioon 26.5.2022!

Toivotamme oikein mukavaa näyttelypäivää!

    -näyttelytoimikunta
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paras veteraani, paras kasvattajaryhmä, 
Best in Show  .....................................Tanya Ahlman-Stockmari


