
Toivotamme Sinut tervetulleeksi PK-tapah-
tumaan Helsingin Tuomarinkartanon vint-
tikoirakeskukseen. Näyttelyymme on ilmoitettu 
yli 600 koiraa, josta suuret kiitokset kaikille 
näytteilleasettajille! 

NÄYTTELYPAIKAN OSOITE: Tuomarinkyläntie 
1 00690 Helsinki.  

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:
Liput  .............................................................. 4 €
Lapset 7 – 15 v .............................................  2 €
Alle 7 vuotiaat ilmaiseksi
Luettelo  ......................................................... 5 €

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 13. 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, jotka selviävät aika-
taulusta. Rotusiirtojen edessä on * - merkintä. 
Mahdolliset peruutukset tuomarimuutoksen 
johdosta on postitettava viimeistään 12.5.15 
postitetulla / meilatulla (postileima/pvä) 
kirjeellä. Rahastonhoitaja: Suomen Palve-
luskoiraliitto ry, Koulukuja 1, 04200 Kerava tai 
toimisto@palveluskoiraliitto.fi Vähennämme 
peruutuksista käsittelykulut.

RYHMÄKILPAILUT
Koska näyttelymme on drive-in, arvoste-
lun jälkeen voivat poistua kaikki muut paitsi 
ROP-koirat, ROP-veteraanit, ROP-pennut sekä 
ROP-kasvattaja- ja jälkeläisryhmään kuuluvat 
koirat. Ryhmäkilpailut alkavat n. klo 15:30.  
Huomaathan, että näyttelyssämme valitaan 
myös BIS-käyttökoira.

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 
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-

TERVETULOA NÄYTTELYYMME!

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 os-
oitteessa www.kennelliitto.fi

MUUTA:
• Koirien kiinnittäminen vinttikoiraradan aitoi-
hin on kielletty 
• Pyydämme näytteilleasettajia osaltaan 
huolehtimaan yleisestä siisteydestä -   roskat, 
koirankarvat ja koirankakat tulee kerätä 
roskiksiin.  
•  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 näyttelypäivänä:
Näyttelyn toimisto / Katja Laitila 050 911 9983

RYHMÄKILPAILUT:
paras pentu Tarja Löfman
paras käyttökoira Otakar Vondrous
paras jälkeläisryhmä Saija Juutilainen
paras kasvattajaryhmä Lena Danker
paras veteraani Irina Poletaeva
näyttelyn paras Elina Haapaniemi

BIS-käyttökoira -kilpailuun osallistuvia koiria 
ei tarvitse esittää käyttöluokassa.
Kilpailuun voi osallistua koirat joilla on oikeus 
osallistua palveluskoirakokeiden korkeim-
paan luokkaan (saavuttanut vähintään 
jonkin seuraavista koulutustunnuksista: JK2, 
HK2, EK2, VK2, IPO2, FH1, RH-TA, RH-FA, RH-
FLA ja jotka ovat saavuttaneet tässä näyt-
telyssä laatuarvostelun ERINOMAINEN.

PÄÄNÄYTTELY SEURAAVILLE RODUILLE:
airedalenterrieri, etelävenäjänkoira, hollan-
ninpaimenkoira, kaukasiankoira, keski-
aasiankoira, picardienpaimenkoira, sarplani-
nac, suursnautseri ja tsekinpaimenkoira.



KEHÄ 1
Elina Haapaniemi .............................. 85
harjoitusarvostelija: Kimmo Mustonen - berninpaimenkoira
Belgianpaimenkoira, groenendael..........27 10:00
pennut 4, urokset 9, nartut 14
Belgianpaimenkoira, tervueren ...............20 11:30
pennut 2, urokset 10, nartut 8
Brienpaimenkoira / briardi .......................12 
Bouvier ...........................................................1 
Berninpaimenkoira ....................................25 
pennut 1, urokset 11, nartut 13

KEHÄ 2
Tarja Löfman ..................................... 92
Australiankarjakoira ...................................14 9:00
Pitkäkarvainen collie .................................50 
pennut 2, urokset 16, 
nartut 32 ................................................................  10:45
Valkoinenpaimenkoira ..............................12 
Saksanpaimenkoira ...................................13 
Saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen .........3 

KEHÄ 3
Irina Poletaeva .................................. 79
Venäjänmustaterrieri ...................................5 10:00
Kaukasiankoira .............................................4 
Hovawart .....................................................27 
pennut 1, urokset 9, nartut 17
Suomenlapinkoira ......................................24 12:00
urokset 14, nartut 10
Lapinporokoira .............................................8 
Polski owczarek nizinny ..............................4 
Partacollie ......................................................7 

KEHÄ 4
Saija Juutilainen ............................... 83
Dalmatiankoira ...........................................23 10:00
pennut 1, urokset 8, nartut 14
Amerikanstaffordshirenterrieri ................38 11:30
pennut 7, urokset 18, nartut 13
Rottweiler ....................................................18 
Dogo argentino ............................................4 

KEHÄ 5
Tuula Savolainen .............................. 78
Novascotiannoutaja ..................................15 10:00
Kiharakarvainen noutaja .............................1 
Kultainennoutaja .......................................30 
urokset 9, nartut 21
Labradorinnoutaja .....................................10 12:45
* Rhodesiankoira ........................................11 
* Dobermanni ...............................................8 
* Appenzellinpaimenkoira ..........................3 

KEHÄ 6
Lena Danker ..................................... 57
Snautseri, pippuri & suola ...........................3 10:00
Airedalenterrieri ...........................................7 
Sileäkarvainen noutaja................................6 
Portugalinvesikoira ......................................8 
Espanjanvesikoira ......................................11 11:30
* Lagotto romagnolo ...................................7 
* Beaucenpaimenkoira / beauceron .........3 
* Bordercollie ..............................................12 

KEHÄ 7
Dick Rutten, Alankomaat .................. 77
harjoitusarvostelija: Marianne Holm - hollanninpaimenkoirat 
* Australianpaimenkoira ...........................13 10:00
* Belgianpaimenkoira, malinois ...............12 
Hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen ..13 11:30
Hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen 22 
urokset 11, nartut 11
Hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen .17 

KEHÄ 8
Otakar Vondrous, Tsekki ................... 84
* Bokseri .........................................................9 10:00
Hollanninpaimenkoira, lyhytkarv. 
(pen & jun) .....................................................3 
Hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen 
(pen) ...............................................................1 
Hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen 
(pen & jun) ...................................................10 
Tsekinpaimenkoira .....................................16 11:30
* Etelävenäjänkoira ......................................2 
* Australiankelpie .........................................4 
* Ceskoslovensky vlcak ...............................1 
* Mudi.............................................................5 
* Sileäkarvainen collie ...............................30 
pennut 2, urokset 8, nartut 20
Pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen 1 
Pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen 2 

KEHÄ 9
Anneli Alfthan .................................. 30
Suursnautseri, musta .......................29 10:00
pennut 1, urokset16 , nartut 12
Suursnautseri, pippuri & suola .........1 .........

ARVIOITU AIKATAULU

* -merkki on tuomarimuutos, joka oikeuttaa maksupalautukseen


