
KEHÄ 1
ESKO NUMMIJÄRVI,  ....................... 60
ITÄSIPERIANLAIKA
Urokset
Junioriluokka ...........................9 .... 10:00
Avoin Luokka ............................13.............
Käyttöluokka ............................2 ..............
Valioluokka ...............................1 ...............
Veteraaniluokka ......................1 ...............
Nartut
Junioriluokka ...........................14 ...11:30
Avoin Luokka ............................10 ............
Käyttöluokka ............................4 ..............
Veteraaniluokka ......................6 ..............
Jälkeläisluokka .......................1 ...............

Arvioitu aikataulu
KEHÄ 2
MARI LACKMAN, 
LÄNSISIPERIANLAIKA .................... 22
Nartut
Pentuluokka ..............................1 ..... 10:00
Urokset
Junioriluokka ...........................4 ..............
Avoin Luokka ............................4 ..............
Käyttöluokka ............................1 ...............
Valioluokka ...............................1 ...............
Nartut
Junioriluokka ...........................2 ..............
Nuorten Luokka .......................1 ...............
Avoin Luokka ............................5 ..............
Veteraaniluokka ......................3 ..............
Jälkeläisluokka .......................1 ...............
VENÄLÄIS-EUROOPPALAINEN LAIKA 24
Nartut
Pentuluokka ..............................1 ......11:30
Urokset
Junioriluokka ...........................4 ..............
Nuorten Luokka .......................2 ..............
Avoin Luokka ............................3 ..............
Käyttöluokka ............................1 ...............
Nartut
Junioriluokka ...........................3 ..............
Nuorten Luokka .......................2 ..............
Avoin Luokka ............................5 ..............
Käyttöluokka ............................2 ..............
Veteraaniluokka ......................1 ...............



Oheisena koirasi näyttelynumero. Roko-
tustodistusten tarkastus alkaa kello 9:00. 
Koirat on tuotava paikalle vähintään tun-
tia ennen arvioidun arvostelun alkamista, 
kuitenkin viimeistään kello 12. 
Muista ottaa mukaan oheinen koiran näyt-
telynumero sekä rekisteri- ja rokotustodis-
tukset, vesikuppi, pehmeä makuualusta, 
kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna. Nu-
merolapun kiinnittämistä varten kan-
nattaa varata hakaneula tms.
Muistathan huolehtia koiran juottamisesta 
päivän kuluessa! 

NÄYTTELYPAIKKA  
Vesileppis Vokkolantie 1
79100 Leppävirta

AJO-OHJEET
NÄIN LÖYDÄT PERILLE:
ETELÄSTÄ:
1. Poistu Vitostieltä liittymästä kohti Lep-
pävirtaa
2. Aja liikenneympyrään ja poistu kolman-
nesta liittymästä kohti Leppävirran kes-
kustaa
3. Aja 550 metriä suoraan Leppävirrantietä 
ja käänny oikealle Vokkolantielle
4. Kohde on oikealla

POHJOISESTA:
1. Poistu Vitostieltä liittymästä kohti Lep-
pävirtaa
2. Käänny vasemmalle Kokoojatielle
3. Aja liikenneympyrään ja poistu toisesta 

liittymästä kohti Leppävirran keskustaa
4. Aja 550 metriä suoraan Leppävirrantietä 
ja käänny oikealle Vokkolantielle
5. Kohde on oikealla

IDÄSTÄ:
1. Heinävedentieltä, reitiltä 534, käänny 
vasemmalle Leppävirrantielle kohti Leppä-
virran keskustaa
2. Aja 1,7 km suoraan Leppävirrantietä (kul-
je yhden liikenneympyrän kautta)
3. Käänny vasemmalle Vokkolantielle
4. Kohde on oikealla

KARTTAKOORDINAATIT:
N 62° 29.2960’
E 27° 46.7748’ 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen 
Kennellii-
ton hallituksen hyväksymiä rokotus-
määräyksiä.
HUOM! Uudet rokotusmääräykset voimaan
1.1.2015. Penikka- että raivotautirokotus-
ten osalta tuli muutoksia varoaikoihin, 
jotka pi-tenivät kolmeen viikkoon. Penik-
katautia vastaan koiran pitää olla rokotettu 
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla ku-
lunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika).
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus 
on voi-
massa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 

vanhempana annetut tehosteet ovat vo-
imassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran en-
simmäisestä raivotautirokotuksesta tu-
lee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoai-
ka). Alle vuoden iässä annettu rokotus on 
voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut rokotukset ovat vo-
imassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotauti-
rokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus 
on vanhentunut, 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, minkälain-
en koiran tausta on. 1.1.2001 jälkeen syn-
tyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua 
näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelli-
itto ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näytte-
lyyn osallistuvien koirien on oltava tunnis-
tusmerkitty joko tatuoimalla tai Indexel/
Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli 
koira on merkitty jollain muulla kuin In-
dexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla, 
sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru 
voidaan lukea.

Tervetuloa erikoisnäyttelyyn!

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:
•  Paikalla ei ole pankkiautomaattia.
•  Kahvio 
•  HUOM! Pidetään alue siistinä!

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai 
e-mail:  info@pawdium.fi

Info näyttelypäivänä:
hennisha@hotmail.com tai p: 040 148 7780.

MUKAVAA JA  
ONNISTUNUTTA 

NÄYTTELYPÄIVÄÄ!


