
Arvioitu aikataulu
KEHÄ 1

Antti Nieminen .............................63
*Australianpaimenkoira .. 11 10:00
*Australiankarjakoira ...........3 .........
*Australiankelpie ..................3 .........
* Belgianpaimenkoira, groenendael 
.....................................................3 .........
*Bouvier ...................................1 .........
*Valkoinenpaimenkoira .....1 .........
*Saksanpaimenkoira ...........1 .........
*Bordercollie ..........................2 .........
*Mudi ........................................2 .........
*Schapendoes .......................3 .........
*Shetlanninlammaskoira ...5 12:00
*Welsh corgi cardigan .........7 .........
*Welsh corgi pembroke .....8 .........
*Lancashirenkarjakoira .......3 .........
*Kiharakarvainen noutaja .1 .........
*Kultainennoutaja ................1 .........
*Labradorinnoutaja .............5 .........
*Novascotiannoutaja ..........3 .........

KEHÄ 2
Reia Leikola-Walden, Suomi ....66
Leonberginkoira ................ 19  10:00
Tiibetinmastiffi ......................7 .........
Venäjänmustaterrieri ..........1 .........
Isosveitsinpaimenkoira.......1 .........
Berninpaimenkoira ..............1 .........
Appenzellinpaimenkoira ...1 .........
Bokseri ......................................2 .........
Bullmastiffi ..............................3 12:00
Rottweiler ................................6 .........
Cane corso ..............................1 .........
Dobermanni ...........................8 .........
Kääpiösnautseri, p& s ..........1 .........
Tanskalais-ruots. pihakoira 2 .........
Sileäkarvainen noutaja .......7 .........
Amerikancockerspanieli ....2 .........
Cockerspanieli .......................1 .........
Barbet .......................................1 .........
Englanninspringerspanieli 2 .........

KEHÄ 3
EEVA RESKO, SUOMI                            57
Sileäkarvainen collie ............8 10:00
Pitkäkarvainen collie ...........2 .........
Partacollie................................3 .........
 Amerikanstaffordshirenterrieri4 .
Staffordshirenbullterrieri ...4 .........
Bedlingtoninterrieri .............1 .........
Borderterrieri .........................2 .........
Lakelandinterrieri .................1 .........

Brasilianterrieri ......................1 .........
Cairnterrieri .............................5 .........
Glen of imaalinterrieri .........3 12:00
Manchesterinterrieri ............1 .........
Jackrussellinterrieri ..............4 .........
Parsonrussellinterrieri .........3 .........
Silkkiterrieri .............................4 .........
Yorkshirenterrieri ..................5 .........
Norwichinterrieri ..................2 .........
Skotlanninterrieri ..................1 .........
Valk. länsiylämaanterrieri ..1 .........
Vehnäterrieri ..........................2 .........

KEHÄ 4
ESA RUOTSALAINEN, SUOMI            61
Harmaa norjanhirvikoira ....2 10:00
Jämtlanninpystykorva ........1 .........
Karjalankarhukoira ...............3 .........
Lapinporokoira ......................4 .........
Suomenlapinkoira ................4 .........
Pohjanpystykorva.................2 .........
Ruotsinlapinkoira .................1 .........
Akita ..........................................2 .........
Alaskanmalamuutti .............1 .........
Amerikanakita .......................1 .........
Buhund.....................................1 .........
Cirneco dell’etna ...................1 .........
Eurasier .....................................2 .........
Japaninpystykorva ...............5 .........
Chow chow .............................1 12:00
Kishu..........................................1 .........
 Länsigöötanmaanpystykorva1 ....
Saksanpystykorva, 
- keeshond ..............................3 .........
- mittelspitz, mu ja ru ..........3 .........
- mittelspitz, muut värit ......1 .........
- kleinspitz, musta ja ruskea 1 .......
- kleinspitz, muut värit ........1 .........
Volpino italiano .....................1 .........
Bracco italiano .......................5 .........
Bretoni ......................................1 .........
Punainen irlanninsetteri ....6 .........
Gordoninsetteri .....................2 .........
Karkeakarv. saksanseisoja .1 .........
Lyhytkarv. saksanseisoja ....1 .........
Pointteri ...................................2 .........

KEHÄ 5
JUHA PUTKONEN, SUOMI                60
Havannankoira ......................7 10:00
Maltankoira .............................2 .........
Lhasa apso ..............................1 .........
Shih tzu ....................................1 .........

Tiibetinspanieli ......................4 .........
Tiibetinterrieri ........................1 .........
Venäjänbolonka ....................1 .........
Bolognese ...............................2 .........
Bostoninterrieri .....................1 .........
 Cavalier kingcharlesinspanieli5 ...
Chihuahua, pitkäkarvainen 1 ........
Venäjäntoy, pitkäkarvainen 1 ........
Prahanrottakoira ...................1 .........
Bichon frisé .............................1 .........
Coton de tuléar .....................2 .........
Kiinanharjakoira ....................5  12:00
Kromfohrländer.....................2 .........
Griffon bruxellois ..................2 .........
Ranskanbulldoggi ................6 .........
Villakoira, 
 - iso, harm, apr ja pun ........5 .........
 - iso, mu, ru ja va ..................1 .........
 - keskikokoinen, mu, ru ja va1 .....
 - kääpiö, harm, apr ja pun .2 .........
 - kääpiö, mu, ru ja va ..........3 .........
Villakoira, toy ..........................2 .........

KEHÄ 6
UNTO TIMONEN, SUOMI                   56
Afgaaninvinttikoira ..............4 10:00
Saluki.........................................1 .........
Sloughi .....................................1 .........
Venäjänvinttikoira ................3 .........
Irlanninsusikoira ....................1 .........
Whippet ...................................6 .........
Italianvinttikoira ....................1 .........
Mäyräkoira, 
- kääpiömäyräkoira pitkäkarv.1 ...
- kääpiömäyräkoira karkeakarv3 .
- kääpiömäyräkoira lyhytkarv.3 ...
- pitkäkarvainen ....................2 .........
- karkeakarvainen .................4 .........
- lyhytkarvainen ....................1  12:00
Basset artésien normand ...1 .........
Basset hound .........................3 .........
 Petit basset griffon vendéen1 ......
 Grand basset griffon vendéen4 ...
 Pieni sveitsinajokoira, pienibernina-
jokoira .......................................1 .........
Dalmatiankoira ......................5 .........
Pesukarhukoira......................1 .........
Rhodesiankoira .....................2 .........
Suomenajokoira ....................1 .........
*Tanskandoggi, ke& ti .........2 .........
*Tanskandoggi, mu ja harl 2 .........
*Tanskandoggi, sininen ......1 .........
*Kanariandoggi .....................1 .........

Tuomarimuutos merkitty *-merkillä, Pentunäyttelysääntöjen 
mukaan tuomarimuutos ei oikeuta ilmoittautumismaksun 
palautukseen.



Oheisena koirasi näyttelynumero. Rokotustodis-
tusten tarkastus alkaa kello 8:30. Koirat on tuota-
va paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun ar-
vostelun alkamista, kuitenkin viimeistään kello 
12. 
Muista ottaa mukaan oheinen koiran näyttel-
ynumero sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, 
vesikuppi, pehmeä makuualusta, kestävä panta, 
talutin ja näyttelyhihna. Numerolapun kiinnit-
tämistä varten kan-
nattaa varata hakaneula tms. Muistathan huole-
htia koiran juottamisesta päivän kuluessa! 

Näyttelypaikka 
KAUPPAKESKUS TUULONEN
TUULOSENTIE 1, 14810 TUULOS

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennel-
liiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyk-
siä.
HUOM! Uudet rokotusmääräykset voimaan
1.1.2015. Penikka- että raivotautirokotusten 

osalta tuli muutoksia varoaikoihin, jotka pi-
tenivät kolmeen viikkoon. Penikkatautia vas-
taan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi 
kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut 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 ensimmäis-
estä 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.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuk-
sen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhen-
tunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika).

Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syn-
tyneet typistetyt koirat voivat osallistua 
näyttelyihin riippumatta siitä, minkälainen 
koiran tausta on. 1.1.2001 jälkeen syntyneet 
typistetyt koirat eivät saa osallistua näytte-
lyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennel-
liitto ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyt-
telyyn osallistuvien koirien on oltava tun-
nistusmerkitty joko tatuoimalla tai Indexel/
Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli 
koira on merkitty jollain muulla kuin Inde-
xel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla, 
sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru 
voidaan lukea.
Tunnistusmerkinnän on oltava luettavissa 
tapahtumapaikalla tai osallistumisoikeus 
kyseiseen tapahtumaan ei täyty.

Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväk-
symät antidoping –säännöt ovat astuneet 
voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajan-
kohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

MUUTA:
• Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen 
näyttelyyn tuloa.
•  Pankkiautomaatti on kauppakeskuksessa
•  Kahvio 

PALKINNOT voi noutaa arvostelulomaketta 
vastaan palkintojenjaosta viimeistään klo 
16 mennessä.

Tervetuloa pentunäyttelyyn!
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kasvatta-
jaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai 
e-mail:  info@pawdium.fi

Info näyttelypäivänä:
Riitta Hohtela puh. 040-7161662 
e-mail kennel.szofogadas@mudi.fi

Ryhmäkehät 
alkavat noin klo 15:30. Olethan ajoissa paikalla, 
sillä kuulutukset hallisssa ovat haasteellisia.

RYHMÄTUOMARIT:
FCI 1 Eeva Resko
FCI 2 Reia Leikola-Walden
FCI 3 Eeva Resko
FCI 4 Unto Timonen
FCI 5 Esa Ruotsalainen
FCI 6 Unto Timonen
FCI 7 Esa Ruotsalainen
FCI 8 Reia Leikola-Walden
FCI 9 Juha Putkonen 
FCI 10 Unto Timonen
 
BIS-kasvattaja Juha Putkonen 
BIS Eeva Resko

MUKAVAA JA  
ONNISTUNUTTA 

NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

Tampere

Lahti

Helsinki

QR-koodi vie Google Mapsiin, josta saat helposti ajo-ohjeet.


