
Oheisena koirasi näyttelynumero. Rokotus-
todistusten tarkastus alkaa kello 7:30. Koirat 
on tuotava paikalle vähintään tuntia ennen 
arvioidun arvostelun alkamista, kuitenkin 
viimeistään kello 12. 
Muista ottaa mukaan oheinen koiran näytte-
lynumero sekä rekisteri- ja rokotustodistuk-
set, vesikuppi, pehmeä makuualusta, kestävä 
panta, talutin ja näyttelyhihna. Numerola-
pun kiinnittämistä varten kannattaa varata 
hakaneula tms. Muistathan huolehtia koiran 
juottamisesta päivän kuluessa! 

NÄYTTELYPAIKKA 
SÄRKISALMEN NUORISOSEURANTALO 
KISAPIRTTI, MELKONNIEMENTIE 139. 
PARIKKALA. Opastus Savonlinnantieltä 
(tie nro 14) ja valtatie kuudelta.

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Ken-
nelliiton hallituksen hyväksymiä rokotus-
määräyksiä.
HUOM! Uudet rokotusmääräykset voimaan
1.1.2015. Penikka- että raivotautirokotus-
ten osalta tuli muutoksia varoaikoihin, jotka 
pi-tenivät kolmeen viikkoon. Penikkatautia 
vastaan 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 vanhempa-
na annetut tehosteet ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden 
iässä annettu rokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotauti-
rokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on 
vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauk-
sissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtu-
maa (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 Kennelliit-
to ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn 
osallistuvien koirien on oltava tunnistus-
merkitty joko tatuoimalla tai Indexel/Life-
chip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira 
on merkitty jollain muulla kuin Indexel/Life-
chip- 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 hyväksymät 
antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi

MUUTA:
• Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen näyt-
telyyn tuloa.
•  Kahvio 
• Hinnat:
Pääsylippu 2 €, luettelo 5 €.

PALKINNOT voi noutaa arvostelulomaketta 
vastaan palkintojenjaosta viimeistään klo 16 
mennessä.

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

Muut tiedustelut ennen näyttelypäivää ja 
sen aikana:  
Anne Laamanen 050 532 8587 
(anne.laamanen@pp.inet.fi) ja  
Ari Seppänen 050 375 1920

MUKAVAA JA  
ONNISTUNUTTA 

NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

ARVIOITU AIKATAULU
KEHÄ 1 (KEHÄ SISÄLLÄ)
NINA JANGER, SUOMI ...........................66
Shetlanninlammaskoira ...............19 .... 10:00
Lancashirenkarjakoira ....................7 .............
Welsh corgi pembroke ...................5 .... 11:30
Schipperke .....................................2 .............
Pumi ..............................................4 .............
Tsekinpaimenkoira .........................2 .............
Australianpaimenkoira ................10 .............
Valkoinenpaimenkoira ...................9 .............
Vanhaenglanninlammaskoira ........3 .............
Slovakiancuvac ..............................1 .............
Partacollie ......................................4 .............

KEHÄ 2
PAULA REKIRANTA, SUOMI ...................76
Pitkäkarvainen collie ....................33 .... 10:00
Sileäkarvainen collie ......................7 .............
Suomenajokoira...........................20 .... 12:30
Plottinajokoira ...............................1 .............
Beagle ............................................9 .............
Dreeveri .........................................7 .............

KEHÄ 3
KIRSI HONKANEN, SUOMI .....................92
Jämtlanninpystykorva ..................25 ...... 9:00
Harmaa norjanhirvikoira .............14 .... 10:30
Itäsiperianlaika ..............................8 .............
Karjalankarhukoira.......................14 .............
Suomenpystykorva ........................9 .... 12:30
Suomenlapinkoira ........................13 .............
Lapinporokoira ..............................3 .............
Pohjanpystykorva ..........................4 .............
Valkoinen ruotsinhirvikoira ............2 .............

KEHÄ 4
TANYA AHLMAN-STOCKMARI, SUOMI ..52
Bordercollie .................................11 .... 11:00
Belgianpaimenkoira, tervueren ...14 .............
Belgianpaimenkoira, groenendael .3 .............
Belgianpaimenkoira, malinois .......1 .............
Saksanpaimenkoira ........................5 .............
Saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen 7 ... 13:00
Beaucenpaimenkoira / beauceron 1 .............
Australiankelpie .............................2 .............
 Pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarv2 .............
 Pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarv2 .............
Schapendoes .................................1 .............
Welsh corgi cardigan .....................3 .............

Ryhmäkehät alkavat noin 14:30.

Tervetuloa Parikkalaan!


