
Tervetuloa Tornion ryhmänäyttelyyn! 

Oheisena on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu 
sekä koirasi näyttelynumero. Muista ottaa mukaan näyt-
telyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, näytte-
lynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesi-
kippo. Näyttely on drive-in. Suosittelemme, että koirat, 
jotka eivät ole oikeutettuja loppukilpailuihin, poistuvat 
ohjaajineen näyttelyalueelta arvostelunsa jälkeen. (Lop-
pukilpailuihin jäävät rotunsa parhaat (ROP), ROP-juniorit, 
ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat). Näyttelyssä valitaan rotunsa paras 
juniori jokaisesta rodusta ja näille järjestetään BIS-juniori 
loppukilpailu. 

Näyttelypaikka ja saapuminen
Näyttelypaikkana toimii Vauhtikoira Areena 
Osoite: Matkailijantie 4 ,95420 Tornio. 
(Koordinaatit: 65.834175, 24.199274) 

Etelästä tai pohjoisesta E4-tietä tullessa ajetaan liiken-
neympyrään, josta poistutaan suuntaan Röyttä/Outo-
kumpu, tie 922. Tämän jälkeen liikennevaloista vasem-
malle, josta opasteet näyttelypaikalle. 

Viihtyvyyden maksimoimiseksi korjaa koirasi jätökset 
sekä hallialueelta että pihalta. Ulkoiluta koirasi hyvin en-
nen halliin sisälle tuloa. Koirien trimmaaminen sallittu 
ainoastaan trimmausalueella (merkitty karttaan), siivoa 
jälkesi myös siltä. Trimmausalueelle ei saa jättää pöytiä, 
eikä häkkejä! 

Hallin pohjamateriaali on keinonurmi ja lämpötila noin 
10 astetta (aamusta voi olla viileämpi, iltapäivästä läm-
pimämpi). Varaa koirallesi mukaan juoma-astia, hallin 
läheisyydessä (erillinen sisäänkäynti) sijaitsevat wc -tilat, 
joista saa juomakelpoista vettä. Kylmänaroille koirille 
karva-alusta tai vaatetus voi olla tarpeen. Turistikoirat 
ovat kielletty. Inva WC löytyy tien toisella puolella sijait-
sevasta rakennuksesta Mäkikalliontie 2.
Näyttelypaikalla kanttiinissa myynnissä kahvia, tee-
tä, virvoitusjuomia, makkaraa, toasteja, leivonnaisia ym. 
pientä makeaa. Pyrimme saamaan käyttöömme myös 
korttipäätteen, mutta suosittelemme varautumaan kä-
teisellä! 

Saapuminen
Saapuminen näyttelyyn Rokotusten tarkastus aloitetaan 
klo 07.30. Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein.  
Varauduthan esittämään koirasi rokotukset sisälle hal-
liin tullessasi.  Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin 
tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, mutta 
kuitenkin viimeistään 13.00. 

Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa näyt-
telypaikalle. Tuomarit arvostelevat keskimäärin 15–20 
koiraa tunnissa, osa mahdollisesti nopeammin. Arvos-
telusta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan laatuar-
vostelun. Olemme pyrkineet porrastamaan arvosteluai-
kataulua, jotta henkilömäärä hallissa saadaan pidettyä 
mahdollisimman vähäisenä. 



Tuomarinmuutokset
Suuren koiramäärän takia olemme joutuneet tekemään 

tuomarimuutoksia. Tutustu rotuasi koskeviin tietoihin 
ohessa olevasta aikataulusta. 

Ilmoittautumismaksu palautetaan näytteilleasettajan 
niin halutessa, jos ilmoittautuminen peruutetaan *-mer-
kityn tuomarimuutoksen vuoksi. Ilmoittautumismaksun 
palautuksissa lähetä koiran tiedot, ilmoittautumisen vah-
vistuskuitti ja tilinumerosi viimeistään 22.2.2023 näytte-
lytoimikunnalle sähköpostitse torkknayttelyt@gmail.
com. Palautuksista vähennetään pankki- ja käsittelykulut 
5 €   

Hinnasto
Ei pääsy- eikä pysäköintimaksua.
Mobiililuettelo 3,49 €.

Toimistosta voi ostaa kehäluetteloita kehäkohtaisina 
tulosteina 3€/kehä, vain käteinen ja mielellään tasaraha/
ei isoja seteleitä.

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyt-
telyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on 
ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupois-
ta nimellä ”Showlink-mobiili”. Luettelo julkaistaan näyt-
telypäivän aamuna kello 6.00. 

Sähköiset arvostelut
Näyttelyn kehistä on käytössä sähköiset arvostelut. Koi-
ran ilmoittaja saa tällöin arvostelun sähköpostiinsa, kun 
koiran arvostelu rotukehässä on ohi. Ne ovat luettavissa 
myös Showlinkin tulospalvelusta sekä Kennelliiton jalos-
tustietojärjestelmästä.

Palkinnot
Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä 
koiran kilpailunumeroa näyttämällä. Palkintoja ei posti-
teta jälkikäteen. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (ark. klo 11–17), 
puh. (09) 887 30 320 tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä
torkknayttelyt@gmail.com sekä
040 706 3438 / Katja & 045 635 5321 / Arja
Näyttelyn toimisto näyttelypäivänä
040 706 3438 / Katja & 045 635 5321 / Arja

Rokotusmääräykset
Rokotustodistukset tarkastetaan koirien tullessa näyttely-
paikalle. Rokotusvaatimukset ovat Suomen Kennelliiton 
määräysten mukaiset ja ne on julkaistu Koiramme-lehdes-
sä sekä Kennelliiton kotisivuilla www.kennelliitto.fi. Mikäli 
koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ei toimikun-
ta suorita ilmoittautumismaksua takaisin.

Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset 
tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassa-
olopäivä.

 Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-
kissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtu-
maa. Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripu-
lia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi 
kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtumanhetkellä 
olla kulunut vähintään 21vrk. Alle vuoden iässä annettu 
tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä 
tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee ta-
pahtumanhetkellä olla kulunut vähintään 21vrk. Alle vuo-
den iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisis-
sa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman jär-
jestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnis-
ta, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka 
kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löy-
tyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän 
sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä 
tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistu-
misen tapahtumaan.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatu-
lehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystiein-
fektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolika-
navan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen 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 tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antido-
pingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät voi osal-
listua näyttelyyn.

Näyttelyalueella noudatetaan viranomaisten ja Kennel-
liiton ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden jär-
jestämisessä. 

Ryhmäkilpailut - Tornio RN 25.2.2023

FCI 1  ............................................................ Tarja Löfman
FCI 3  .................................................... Hannele Jokisilta
FCI 10  .................................................. Perttu Ståhlberg

Paras juniori  ....................................... Matti Tuominen
Paras veteraani  .................................Saija Juutilainen
Paras kasvattajaryhmä  .............. Satu Ylä-Mononen
Best in Show  ................................. Satu Ylä-Mononen



LAUANTAI 25.2.2023

KEHÄ 1  
Anita Al-Bachy ................................................. 62 
* welsh corgi pembroke ............................................ 24 10.00
* lancashirenkarjakoira .................................................6 11.15
* pieniamerikanpaimenkoira .....................................2 
* saarlooswolfhond........................................................2 
* tsekinpaimenkoira ......................................................9 
* irlanninsusikoira ........................................................ 16 
* unkarinvinttikoira ........................................................3 

KEHÄ 2  
Perttu Ståhlberg .............................................. 80 
borderterrieri ................................................................ 14 09.00
yorkshirenterrieri ............................................................3 
biewerterrieri ...................................................................2 
saluki ................................................................................ 20 10.00
azawakh .............................................................................2 
sloughi ................................................................................1 11.15
espanjanvinttikoira ........................................................3 
englanninvinttikoira ......................................................2 
skotlanninhirvikoira .......................................................4 
venäjänvinttikoira ..........................................................9 
afgaaninvinttikoira .........................................................9 
italianvinttikoira ........................................................... 11 

KEHÄ 3  
Satu Ylä-Mononen ........................................... 74 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ..................... 13 09.00
saksanpaimenkoira ........................................................6 
belgianpaimenkoira, tervueren ................................3 10.00
belgianpaimenkoira, groenendael ..........................7 
belgianpaimenkoira, malinois ...................................5 
schipperke ........................................................................4 
sileäkarvainen kettuterrieri .........................................1 
karkeakarvainen kettuterrieri ....................................2 11.15
amerikanstaffordshirenterrieri ..................................4 
staffordshirenbullterrieri........................................... 24 
airedalenterrieri ..............................................................1 
sealyhaminterrieri ..........................................................1 
skotlanninterrieri ............................................................3 

KEHÄ 4  
Tarja Löfman .................................................... 74 
schapendoes ................................................................. 12 09.00
brienpaimenkoira / briardi ..........................................1 
partacollie .........................................................................4 
vanhaenglanninlammaskoira ....................................1 
bergamonpaimenkoira ................................................1 10.00
bouvier ...............................................................................1 
komondor .........................................................................1 
itäeuroopanpaimenkoira.............................................5 
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen ..................1 
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen ...............2 
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen ..................2 
kroatianpaimenkoira .....................................................1 
mudi ....................................................................................2 
puli, muut värit ................................................................3 11.00
puli, valkoinen .................................................................1 
pumi ....................................................................................3 
australianpaimenkoira ............................................... 13 
bordercollie ................................................................... 14 
australiankelpie ...............................................................2 
australiankarjakoira .......................................................4 

KEHÄ 5  
Matti Tuominen................................................ 80 
welsh corgi cardigan .................................................. 37 09.00
- pennut .............................................................................2 
- urokset .......................................................................... 10 
- nartut  ........................................................................... 25 
valkoinenpaimenkoira ............................................... 12 11.15
maremmano-abruzzese ...............................................1 
whippet ........................................................................... 30 
- pennut .............................................................................2 
- urokset .............................................................................8 
- nartut  ........................................................................... 20 

KEHÄ 6  
Saija Juutilainen .............................................. 86 
jackrussellinterrieri...................................................... 25 09.00
parsonrussellinterrieri ................................................ 14 
saksanmetsästysterrieri ................................................3 
manchesterinterrieri .....................................................4 11.30
tenterfieldinterrieri ........................................................1 
amerikankääpiökettuterrieri ......................................1 
englanninkääpiöterrieri ...............................................5 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..................................6 
cairnterrieri .................................................................... 11 
glen of imaalinterrieri ...................................................3 
kerrynterrieri ....................................................................3 
brasilianterrieri ............................................................. 10 

KEHÄ 7  
Hannele Jokisilta ............................................. 87 
pitkäkarvainen collie .................................................. 49 09.00
- pennut .............................................................................5 
- urokset .......................................................................... 14 
- nartut  ........................................................................... 30 10.00
vehnäterrieri .................................................................. 11 11.45
irlanninterrieri ..................................................................1 
walesinterrieri ..................................................................2 
australianterrieri .............................................................6 
norfolkinterrieri ...............................................................1 
bedlingtoninterrieri .......................................................4 
silkkiterrieri .......................................................................9 
dandiedinmontinterrieri ..............................................1 
bullterrieri .........................................................................1 
kääpiöbullterrieri ............................................................2 

KEHÄ 8  
Anna Lena Angeria, Ruotsi ............................. 81 
sileäkarvainen collie ................................................... 13 09.00
shetlanninlammaskoira ............................................. 68 
- pennut .............................................................................2 
- urokset .......................................................................... 24 
- nartut  ........................................................................... 42 11.15

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
* = Tuomarimuutos (oikeuttaa maksunpalautukseen)
Näyttelyn koiramäärä yhteensä ...................................................................624 
 
Alue/kehäkartta julkaistaan näyttelyn nettisivuilla ennen tapahtumaa.




