
Tervetuloa Seinäjoen 
ryhmänäyttelyyn!
Oheisena on koirasi numerolappu sekä näyttelyn 
aikataulu, josta selviävät arvioidut rotukohtaiset 
arvosteluaikataulut. Rokotukset tarkistetaan pis-
tokokein, pidäthän rokotustodistuksen mukanasi 
koko näyttelypäivän ajan! Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle tuntia ennen ohjeellista arvoste-
luaikaa, kuitenkin viimeistään klo 13.00. Huolehdi 
siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypai-
kalla. Otathan mukaan näyttelyyn koiran rekiste-
rikirjan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron ja 
hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. 
Muista myös koiran näyttelyhihna, makuualusta ja 
vesikuppi. Muistathan myös kerätä koirien jätökset 
näyttelypaikalta, myös parkkialueelta. Arvostelun 
jälkeen voi halutessaan poistua kaikki muut paitsi 
ROP-koirat, ROP-veteraanit, ROP-juniorit sekä ro-
tunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikan osoite: Bullerintie 40, Seinäjoki. 
Näyttelypaikka PrimaDog Areena on keinonurmi-
pohjainen halli. Halli tulee olemaan täynnä ja toi-
vomme ymmärrystä ahtauteen. Pyydämme myös 
huomioimaan asian ottaessanne mukaan näytte-
lytavaroita. Suuren koiramäärän takia turistikoirat 
ja ylimääräiset tavarat jäävät tällä kertaa kotiin. 
Hallin sisääntulossa suositellaan, että kehiin 1–3 
saavuttaisiin hallin tien puoleisesta ovesta ja kehiin 
4–7 kesäkentän/pellon puoleisesta ovesta. Hallin 
lämpötila on noin +14 C. Pysäköintialueella ei ole 
erillistä purkupaikkaa. Alueella on parkkiinohjaus.

Ajo-ohjeet
Ohikulkutie/etelä (Jalasjärveltä):
– Poistu valtatie 19 liittymästä, jossa opastus 
”Seinäjoki, lentokenttä sekä Ilmajoki” ja seuraa 
liikenneympyrästä opasteita “Seinäjoki sekä Perä-
seinäjoki, lentokenttä”. Aja Hamarintietä noin 6,5 

kilometriä. Käänny liikenneympyrästä Kyrkösjär-
ventielle/” Simuna” (kolmas). Kyrkösjärventieltä va-
semmalle Bullerintie, Bullerin liikunta-alue”.
Ohikulkutie/pohjoisesta:
– Nouse rampista ”VIRRAT/TÖRNÄVÄ” ja seuraa 
Seinäjoki-kylttejä. Käänny ensimmäisestä valo-
risteyksestä (Hotelli Sorsanpesä jää vasemmalle 
puolelle) vasemmalle suuntaan ”Tampere”. Aja 
Hamarintietä 1,2 km. Käänny liikenneympyrästä 
Kyrkösjärventielle/”Simuna” (oikea). Kyrkösjärven-
tieltä on opasteet ”Bullerin liikunta-alue”.
Seinäjoen keskustan suunnasta (Vsa/Kla):
– Käänny Hotelli Sorsanpesän valoristeyksestä oi-
kealle suuntaan ”Tampere”. Aja Hamarintietä 1,2 
km. Käänny liikenneympyrästä Kyrkösjärventielle/ 
”Simuna” (oikea). Kyrkösjärventieltä on opasteet 
”Bullerin liikunta-alue”.

Saapuminen näyttelyyn
Hallin ovet avataan lauantaina kello 7.30 ja sunnun-
taina kello 8.30. 
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa 
näyttelypaikalle. Tuomarit arvostelevat keskimää-
rin 15–20 koiraa tunnissa, osa mahdollisesti nope-
ammin. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada 
ainoastaan laatuarvostelun.

Muuta huomioitavaa
–  Koirien trimmaaminen hallissa on kielletty. Hallis-

sa ei ole erillistä trimmausaluetta.
– Hallin sisätiloissa on pissa/kakkasakko 5 €.
– Meillä käy myös pankkikortti ja Mobilepay.
–  Näyttelypaikalla on kahvio, josta voi ostaa suolais-

ta/makeaa syötävää, makkaraa, kahvia/teetä sekä 
karkkia.

Majoitus
Suosittelemme näyttelyvieraille majoituspaikaksi 
koiraystävällistä Hotelli Sorsanpesää. Hotelli sijait-
see noin 2 km päässä näyttelyalueelta.

Näyttelyn 
järjestäjä:



Hinnat & info
Pääsy- ja pysäköintimaksua emme peri.
Mobiililuettelo 3,49 € 
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon, 
näyttelyn tulospalvelun sekä viestipalvelun tuot-
tava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä 
”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon 
hinta sovelluskaupassa on 3,49 €. Luettelon voi 
sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, 
mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän 
aamuna kello 6:00.

Palkinnot 
Muistathan hakea näyttelyssä palkinnot palkinto-
jenjakopisteestä näyttämällä koiran arvostelulo-
makkeen. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink 
(ark.klo 11–17), puh. (09) 887 30 320 tai 
e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut: nayttelyt.lagu@gmail.com tai 
040 125 3757 / Heidi Kaipio

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuoma-
rimuutoksia, jotka on merkitty aikatauluun *-mer-
killä. Mikäli haluat perua osallistumisen näytte-
lyyn tuomarimuutoksen perusteella (aikataulussa 
*-merkki rodun edessä), ilmoita siitä kirjallisesti vii-
meistään 22.3.23 Ilmoita koiran rotu, nimi, omista-
jan tiedot ja tilinumero, johon maksu palautetaan. 
Liitä mukaan ilmoittautumisvahvistus. Lähetä tie-
dot ensisijaisesti sähköpostilla nayttelyt.lagu@
gmail.com tai postitse Ryhmänäyttely 2023/ Heidi 
Kaipio, Lindenintie 3, 60510 Hyllykallio
Siirrot ennalta ilmoitetulle varatuomarille on mer-
kitty aikatauluihin #-merkillä. Nämä siirrot eivät oi-
keuta maksunpalautukseen

Koirien rokotukset
Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien on oltava 
rokotettu Kennelliiton voimassa olevien rokotus-
määräysten mukaisesti. Koiran rokotustodistuksen 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus 
toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa 
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Rokotustodistuksesta 
tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot 
sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassa-
olopäivä. Jos koiran osallistuminen hylätään puut-
teellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua 
ei makseta takaisin. Jotta koira voi olla läsnä tapah-
tumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat ro-
kotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva mak-
satulehdusrokotus: Koiran pitää  olla  rokotettu  

penikkatautia, parvovirusripulia  ja  tarttuvaa  mak-
satulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Te-
hosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen  viikon  varoaika).  
Alle  vuoden  iässä  annettu  tehosterokotus  on  voi-
massa  yhden  vuoden. Vuoden iässä tai vanhempa-
na annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 
raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varo-
aika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimas-
sa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen rokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtu-
maa. Koira saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta. 

Muita tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripu-
liin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehduk-
seen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen 
kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. 
Sama rajoitus koskee myös saman talouden oi-
reettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti 
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtu-
massa. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton vi-
rallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät 
tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos 
tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistus-
merkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira 
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai 
toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen 
tapahtumaan.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton antidopingsäännöt ja do-
pingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajan-
kohtaista tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.
Typistetyt koirat eivät ole sallittuja.

Näyttelyalueella noudatetaan viranomaisten ja 
Kennelliiton ohjeita yleisötapahtumien ja koira-
näyttelyiden järjestämisessä. 

Mukavaa näyttelypäivää Seinäjoella! 
toivottaa näyttelytoimikunta



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU

# =  Siirto ennakkoon varalle ilmoitetulle  
tuomarille.

* =  Tuomarimuutos (oikeuttaa maksunpalautuk- 
seen). 

Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun merkittyä 
alkamisaikaa. 

Ryhmänäyttelyn koiramäärä yhteensä .................. 967

LAUANTAI 25.3.2023

KEHÄ 1
Marjo Järventölä ......................................  84
australiankarjakoira .................................... 4 10.00
tsekinpaimenkoira .................................... 11 
australiankelpie ........................................... 7 
pieniamerikanpaimenkoira .................... 10 11.15
medimurjenkoira......................................... 2 
puli, muut värit ............................................ 5 
puli, valkoinen.............................................. 1 12.15
pumi ................................................................ 5 
lancashirenkarjakoira ................................. 8 
itäeuroopanpaimenkoira .......................... 2 
belgianpaimenkoira, tervueren ............ 12 
belgianpaimenkoira, groenendael ......... 8 
belgianpaimenkoira, malinois ................. 9 

KEHÄ 2
Marianne Holm Larnemaa ...................  86
welsh corgi cardigan (ei pennut) .......... 31 09.00
- urokset ....................................................... 11 
- nartut  ........................................................ 20 
welsh corgi pembroke (ei pennut) ....... 18 10.45
australianpaimenkoira (ei pennut) ....... 37 
- urokset ....................................................... 15 
- nartut  ........................................................ 22 

KEHÄ 3
Pirjo Aaltonen ......................................  96
Harjoitusarvostelija: Honkanen Kirsi, 
shetlanninlammaskoira
pitkäkarvainen collie (ei pennut) ......... 53 09.00
- urokset ....................................................... 21 
- nartut  ........................................................ 32 
shetlanninlammaskoira (nartut) ........... 43 12.15
- urokset ......................................................... 0 
- nartut  ........................................................ 43 

KEHÄ 4
Helin Tenson ........................................  87
Mäyräkoirien mittaus ............................... 09.45
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk ............ 1 10.00
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk .......... 13 
mäyräkoira, lyhytkarvainen .................... 18 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pk .......... 8 12.00
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk (ei pennut) .... 10 
* mäyräkoira, pk (ei pennut) .................. 10 
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira kk ........... 6 

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk (ei pennut) ...... 7 
mäyräkoira, kk (ei pennut) ...................... 14 

KEHÄ 5
Jari Laakso ...........................................  48
bordercollie ................................................ 41 10.00
- pennut ......................................................... 4 
- urokset ....................................................... 13 
- nartut  ........................................................ 24 
schapendoes ................................................ 5 12.15
* serra de airesinpaimenkoira .................. 1 
* slovakiancuvac .......................................... 1 
Saija Ylimäki ........................................  15
Junior handler .................................................  13.15
- nuoremmat ................................................ 9 
- vanhemmat ................................................ 6 

KEHÄ 6
Hannele Jokisilta .................................  56
Harjoitusarvostelija: Honkanen Kirsi, 
shetlanninlammaskoira
* sileäkarvainen collie ................................ 8 10.30
* mäyräkoira, pk (pennut) ......................... 1 11.00
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk (pennut) ....... 1 
* mäyräkoira, kk (pennut) ......................... 1 
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk (pennut) ....... 2 
* shetlanninlammaskoira (pennut) ........ 4 
* australianpaimenkoira (pennut) .......... 4 
* bouvier ........................................................ 2 
* beaucenpaimenkoira / beauceron ...... 4 
* kroatianpaimenkoira ............................... 1 12.00
* mudi ............................................................. 8 
* lk pyreneittenpaimenkoira .................... 1 
* maremmano-abruzzese ......................... 3 
* saarlooswolfhond .................................... 1 
* vanhaenglanninlammaskoira ............... 1 
* pitkäkarvainen collie (pennut) ........... 10 
* welsh corgi cardigan (pennut) ............. 1 
* welsh corgi pembroke (pennut) .......... 2 
* ceskoslovensky vlciak ............................. 1 

KEHÄ 7
Hilkka Salohalla ...................................  86
Harjoitusarvostelijat: Honkanen Kirsi, 
shetlanninlammaskoira, valkoinenpaimenkoira 
Jalonen Tino, valkoinenpaimenkoira
saksanpaimenkoira ................................... 16 09.00
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen .... 17 
#shetlanninlammaskoira (urokset) ....... 19 11.00
schipperke................................................... 14 
#brienpaimenkoira / briardi ..................... 2 
partacollie ..................................................... 1 
valkoinenpaimenkoira ............................. 13 
hollanninpaimenkoira, kk ......................... 2 
hollanninpaimenkoira, lk .......................... 1 
hollanninpaimenkoira, pk..........................1



SUNNUNTAI 26.3.2023

KEHÄ 1
Pekka Teini ...............................................  85
harmaa norjanhirvikoira .............................. 19 10.00
karjalankarhukoira ......................................... 13 
pohjanpystykorva .......................................... 10 12.00
suomenpystykorva ........................................ 11 
lapinporokoira ................................................. 12 
karkeakarvainen saksanseisoja .................. 13 
portugalinseisoja ...............................................1 
karkeakarvainen unkarinvizsla .....................1 
bretoni ...................................................................5 

KEHÄ 2
Marianne Holm Larnemaa ......................  71
samojedinkoira................................................ 23 10.00
islanninlammaskoira ..................................... 12 
jakutianlaika ........................................................1 12.00
etnankoira ............................................................6 
länsigöötanmaanpystykorva ........................5 
* japaninpystykorva ...................................... 10 
* shiba ................................................................. 14 

KEHÄ 3
Pirjo Aaltonen ..........................................  73
suomenlapinkoira .......................................... 34 10.00
- pennut ................................................................1 
- urokset ............................................................. 12 
- nartut  ............................................................... 21 
siperianhusky ................................................... 24 12.00
itäsiperianlaika ...................................................8 
spinone .................................................................1 
pointteri ................................................................3 
pitkäkarvainen saksanseisoja ........................1 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen .................2 

KEHÄ 4
Helin Tenson ............................................  89
Saksanpystykorvien mittaus .......................  9.45
englanninsetteri ................................................2 10.00
gordoninsetteri ..................................................6 
lyhytkarvainen saksanseisoja ..................... 11 
punainen irlanninsetteri .............................. 11 11.00
saksanpystykorva, pomeranian ....................9 
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen ...5 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
musta ja ruskea ............................................... 13 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
muut värit .......................................................... 19 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
valkoinen ..............................................................1 
saksanpystykorva, grosspitz, 
musta ja ruskea ..................................................1 
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen ....1 
saksanpystykorva, keeshond ..................... 10 

KEHÄ 5
Jari Laakso ................................................  26
amerikanakita .....................................................6 10.00
kishunkoira ..........................................................4 

kainkoira ...............................................................3 
lunnikoira .............................................................5 
buhund .................................................................2 11.00
hälleforsinkoira...................................................1 
valkoinen ruotsinhirvikoira ............................1 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ....................1 
perunkarvatonkoira, pieni ..............................1 
meksikonkarvatonkoira, iso ...........................1 
meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen ....1 
Henna Pohjanoksa  ..................................  16
Junior handler ......................................................  12.00
- nuoremmat .......................................................8 
- vanhemmat .......................................................8 

KEHÄ 6
Hilkka Salohalla .......................................  80
punavalkoinen irlanninsetteri ......................1 10.00
lyhytkarvainen unkarinvizsla .........................1 
pienimünsterinseisoja .....................................3 
auvergnenseisoja ..............................................1 
#saksanpystykorva, kleinspitz, 
musta ja ruskea ............................................... 10 
#saksanpystykorva, kleinspitz, 
muut värit .......................................................... 10 
portugalinpodengo, kk, pieni .......................1 11.30
portugalinpodengo, sk, pieni .......................3 
basenji ...................................................................6 
faaraokoira ...........................................................2 
jämtlanninpystykorva ................................... 27 
eurasier..................................................................1 
chow chow ..........................................................2 
akita ........................................................................2 
alaskanmalamuutti ........................................ 10 

RYHMÄKILPAILUT

LAUANTAI 25.3.2023

FCI 1 Marianne Holm-Larnemaa
FCI 4 Helin Tenson
Paras juniori Marianne Holm-Larnemaa
Paras veteraani Hilkka Salohalla
Paras kasvattajaryhmä Pirjo Aaltonen

SUNNUNTAI 26.3.2023

FCI 5 Helin Tenson
FCI 7 Hilkka Salohalla
Paras juniori Helin Tenson
Paras veteraani Pekka Teini
Paras kasvattajaryhmä Pirjo Aaltonen
Best in Show Pirjo Aaltonen


