
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Lieksan ryh-
mänäyttelyihin 30. ja 31.5.2015. Lauantaina 
30.5. arvostellaan FCI ryhmät 2 & 5 ja sunnun-
taina 6/10 ja 7/8. 

NÄYTTELYPAIKAN OSOITE: Lieksan Hiih-
tokeskus, Ylätie 20, 81720 Lieksa.

NÄYTTELYNUMEROT JA SISÄÄNPÄÄSY
Ohessa koirasi numerolappu, joka oikeuttaa 
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn näyt-
telypäivänä sekä näyttelyn aikataulu, josta 
selviävät arvioidut rotukohtaiset arvosteluaika-
taulut.

SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT:
Parkkimaksu ........................................ 5 €/auto
Sisäänpääsy  ........................................ilmainen 
(sisältyy parkkimaksuun)
Luettelo  ......................................................... 5 €
Varaathan tasarahan!

ELÄINLÄÄKÄRI JA ROKOTUSTODISTUSTEN 
TARKASTUS
Rokotustodistusten tarkastus alkaa näytte-
lypäivänä kello 8:00. Koirat on tuotava paikalle 
vähintään tuntia ennen arvioidun arvostelun 
alkamista, kuitenkin viimeistään kello 12. Näyt-
telyn aikana eläinlääkäri on paikalla koirien 
sisääntulon ajan.

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudet-
tavissa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta 
jälkikäteen.

TUOMARIMUUTOKSET
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään joi-
takin tuomarimuutoksia sunnuntaille, jotka 
selviävät aikataulusta. Rotusiirtojen edessä 
on * - merkintä. Mahdolliset peruutukset 
tuomarimuutoksen johdosta on postitettava 
viimeistään 28.5.15 postitetulla (postileima) 
kirjeellä. Rahastonhoitaja: Pekka Parikka 
Petrontie 1075, 81290 Ukkola 

 Vähennämme peruutuksista käsittelykulut.

RYHMÄKILPAILUT
Koska näyttelymme on drive-in, arvostelun 
jälkeen voivat poistua kaikki muut paitsi ROP-
koirat, ROP-veteraanit, ROP-pennut sekä ROP-
kasvattajaryhmään kuuluvat koirat. Ryhmäkil-
pailut alkavat n. klo 15:00, mutta voivat alkaa 
aiemmin, kun arvostelut kehässä loppuvat.

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. HUOM! Uudet rokotusmääräykset 
voimaan 1.1.2015. Penikka- että raivotauti-
rokotusten osalta tuli muutoksia varoaikoihin, 
jotka pitenivät kolmeen viikkoon. Penikkatau-
tia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähin-
tään 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 vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukaisesti. Raivotautirokotus 
(rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiroko-
tuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulu-
nut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). 
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa 
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokot-
teen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Van-
hentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen 
varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, 
tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähin-
tään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika).
Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syn-
tyneet typistetyt koirat voivat osallistua näyt-
telyihin riippumatta siitä, minkälainen koiran 
tausta on. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt 
koirat eivät saa osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto 

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!

ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn o-
sallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkitty 
joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai Data-
mars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jol-
lain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Datamars-
mikrosirulla, sen mukana on oltava lukulaite, 
jolla siru voidaan lukea.
Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa o-
soitteessa www.kennelliitto.fi

MUUTA:
• yöpyminen näyttelyalueella ei ole sallittua. 
• Pyydämme näytteilleasettajia osaltaan 
huolehtimaan yleisestä siisteydestä -   roskat, 
koirankarvat ja koirankakat tulee kerätä ros-
kiksiin.  
•  Koiria ei saa jättää autoon!

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai meilitse 
info@pawdium.fi
Tiedustelut näyttelypäivinä:
EIJA HÄRKÖNEN
PUH. 0407506987

Mukavaa näyttelypäivää!

www.koiranayttely.org/lieksa-rn



LAUANTAI 30.5.2015

KEHÄ 1
Hilkka Salohalla  .......................47
Leonberginkoira  ................................8  10:00
Appenzellinpaimenkoira ................. 2
Berninpaimenkoira  .........................17
Newfoundlandinkoira ...................... 8
Pyreneittenmastiffi ..............................  2 12:00
Tiibetinmastiffi  ...................................1
Bullmastiffi  .........................................3
Cane corso  ..........................................6
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ..  33
Apinapinseri  .........................................  1 12:45
Dobermanni  .......................................4
Mastiffi  ................................................1
Pinseri  ..................................................2
Kääpiöpinseri  .....................................9
Shar pei  ...............................................1
Englanninbulldoggi  ..........................5
Tanskalais-ruotsalainen pihakoira  ..2
Tanskandoggi, musta ja harlekiini ..2
Tanskandoggi, sininen  .....................2
Tanskandoggi, kelt. ja tiik. ............... 4

KEHÄ 2
Leni Finne  ................................53
Bokseri ...................................................  1 10:00
Rottweiler  .........................................10
Hovawart  ............................................1

Suursnautseri, musta ........................ 2
Snautseri, musta  ................................2
Snautseri, pippuri & suola  ................2
Kääpiösnautseri, musta-hopea  .......4
Kääpiösnautseri, musta  ....................1
Kääpiösnautseri, pippuri & suola  ....1
Siperianhusky  ....................................4
Länsisiperianlaika  ................................  2 12:00
Itäsiperianlaika  ..................................6
Valkoinen ruotsinhirvikoira  .............3
Samojedinkoira  ...............................13
Japaninpystykorva  ............................1

KEHÄ 3
Marja Talvitie  ...........................69
harjoitusarvostelija: Silja Jokinen -lapinpo-
rokoirat, suomenlapinkoira
Jämtlanninpystykorva  .....................38 10:00
urokset 17, nartut 21
Suomenlapinkoira  ...........................13 12:15
Lapinporokoira  ................................18

KEHÄ 4
Raisa Savander .........................51
Chow chow  ..........................................  4 10:00
Akita  ....................................................1
Amerikanakita  ...................................1
Alaskanmalamuutti ...........................6
Shiba ....................................................2
Faaraokoira  .........................................1

ARVIOITU AIKATAULU

* -merkki on tuomarimuutos, joka oikeuttaa maksupalautukseen

Portugalinpodengo, kk., pieni  ........4
Portugalinpodengo, sk, pieni ..........2
Portugalinpodengo, sk., keskikokoinen 1 
Länsigöötanmaanpystykorva  .........5
Islanninlammaskoira .........................2
Perunkarvatonkoira, pieni  ...............1
Saksanpystykorva, keeshond  ..........3
spitzien mittaus 12:15
Saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen 2
Saksanpystykorva, mittelspitz, mu/ru .....  2
Saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit 7
Saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen 2
Saksanpystykorva, kleinspitz, mu/ru 2
Saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit 3
Junior Handler  .....................................  14:00
14-17 -vuotiaat  ..................................3

KEHÄ 5
Reino Korpela  ..........................82
Harmaa norjanhirvikoira  .................25 10:00
urokset 12, nartut 13
Pohjanpystykorva  ...........................17
Karjalankarhukoira  ...........................14 12:30
Suomenpystykorva  .........................23
Venäläis-eurooppalainen laika  .......1
Cirneco dell’etna  ................................2

SUNNUNTAI 31.5.2015

KEHÄ 1
Reino Korpela  ..........................69
Suomenajokoira  ..............................51     9:00
pennut 2, urokset 24, 
nartut 25                  .................................  10:30
Amerikankettukoira  ..........................2
Venäjänajokoira  ...............................10
Plottinajokoira ................................... 1
Eestinajokoira  ....................................1
Dreeveri  ..............................................4
Junior Handler  ....................13:30
10-13 -vuotiaat  ..................................1
14-17 -vuotiaat  ..................................6

KEHÄ 2
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa  ..59
Beagle  ...................................................  9  9:00
Grand basset griffon vendéen  ........3
Petit basset griffon vendéen  ...........1
Bretagnenbassetti  .............................2
Dalmatiankoira  ..................................4
Rhodesiankoira  ..................................2
Bretoni .................................................2
Englanninsetteri  ................................3
Gordoninsetteri ................................. 3
Punainen irlanninsetteri ...................4

Lyhytkarvainen saksanseisoja  ...........  8 11:00
Karkeakarvainen saksanseisoja  ......6
Weimarinseisoja, lyhytkarvainen  ....1
Pienimünsterinseisoja  ......................3
Walesinspringerspanieli  ...................8
Irlanninsusikoira  ..............................14

KEHÄ 3
Leni Finne  ................................75
Chesapeakelahdennoutaja  ...............  2 9:00
Kiharakarvainen noutaja  ..................2
Kultainennoutaja ............................ 26
pennut 2, urokset 11, nartut 13
Englanninspringerspanieli  .............15 11:00
Sileäkarvainen noutaja  ...................22
pennut 2, urokset 11, nartut 9
Lagotto romagnolo ...........................5
Portugalinvesikoira  ...........................3

KEHÄ 4
Marja Talvitie  ...........................54
harjoitusarvostelija: Hilkka Salohalla - espan-
janvesikoira, amerikancockerspanieli
Labradorinnoutaja ......................... 27         9:00
urokset 7, nartut 20

Novascotiannoutaja ..........................2
Espanjanvesikoira  .........................14    11:00
Cockerspanieli  ...................................2
* Amerikancockerspanieli  ................2
* Fieldspanieli  ....................................2
* Barbet  ...............................................2
* Kooikerhondje  ................................3

KEHÄ 5
Raisa Savander .........................49
Italianvinttikoira  ..................................  2    9:00
Saluki  .................................................13
Afgaaninvinttikoira  ...........................6
Englanninvinttikoira  .........................1
Unkarinvinttikoira  .............................1
Sloughi  ................................................4    10:30
Venäjänvinttikoira  .............................6
Skotlanninhirvikoira  .........................8
Whippet  ..............................................8


