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Oheisena koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran ja 

yhden henkilön sisäänpääsyyn. Rokotustodistusten tarkas-

tus alkaa näyttelypäivänä kello 8:30. Koirat on tuotava pai-

kalle vähintään tuntia ennen arvioidun arvostelun alka-

mista, kuitenkin viimeistään kello 12. Koirat, jotka eivät 

osallistu ryhmäkilpailuihin, saavat poistua arvostelun jäl-

keen. Muista ottaa mukaan oheinen koiran näyttelynumero 

sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, vesikuppi, pehmeä 

makuualusta, kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna. Nu-

merolapun kiinnittämistä varten kannattaa varata haka-

neula tms. Muistathan huolehtia koiran juottamisesta päi-

vän kuluessa! Koiria ei saa jättää autoon. 

NÄYTTELYPAIKKA Riihikosken urheilukenttä  osoite 

Yläneentie 14, Riihikoski. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET: Näyttelyssämme noudatetaan 

Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-

räyksiä. HUOM! Uudet rokotusmääräykset voimaan 

1.1.2015. Penikka- että raivotautirokotusten osalta tuli 

muutoksia varoaikoihin, jotka pitenivät kolmeen viikkoon. 

Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään 

kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman het-

kellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). 

Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yh-

den vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehos-

teet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mu-

kaisesti. Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 

raivotautirokotuksesta 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. 

rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Vanhentuneen 

penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran roko-

tus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uu-

sia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon va-

roaika). 

Typistetyt koirat: 1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 

syntyneet typistetyt koirat voivat osallistua näyttelyihin riip-

pumatta siitä, minkälainen koiran tausta on. 1.1.2001 jäl 

 

 

 

 

 

 

 

 

keen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua näytte-

lyihin. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n 

näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien 

on oltava tunnistusmerkitty joko tatuoimalla tai Indexel/Li-

fechip- tai Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty 

jollain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Datamarsmikro-

sirulla, sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru voidaan lu-

kea. 

Antidoping –valvonta Suomen Kennelliiton valtuuston hy-

väksymät antidoping –säännöt ovat astuneet voimaan 

1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennellii-

ton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtai-

sinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi 

Tuomarimuutos: Olemme tehneet tuomarimuutoksen kos-

kien ryhmän 6 koiria. Jos haluat perua osallistumisen tästä 

johtuen, niin lähetä peruutuksesi viimeistään 6.5.2015 

osoitteella Esa Ojanen  Takametsäntie 51 25320 Raa-

tala  p.0500534938 e-mail: esa.ojanen@saunalahti.fi. Aika-

taulussa #-merkki on ennakkoon ilmoitettu varatuomari 

eikä ilmoittautumismaksua palauteta. *-merkitty muutos 

oikeuttaa maksunpalautukseen. Muista laittaa tiedot koi-

rasta sekä tilinumerosi. 

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kasvattajaluokkia 

koskevat tiedustelut: PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 

tai e-mail:  pawdium@gmail.com  

Muut tiedustelut Sanna Koskinen p. 040 8676623 tai  

e-mail: sannae.koskinen@pp.inet.fi  tai 

Marika Kuusisto  p. 0404108812. 

HINNAT: 

Ilmainen sisäänpääsy!  

Parkkimaksut (5€) maksetaan näyttelyalueelle ajettaessa. 

Varaathan tasarahan parkkiin.  

Luettelo 5 €. 

Näyttelypaikalla on kahvio sekä makkaranmyyntipiste. Koi-

ranruoka / tarvikemyyjiä löytyy myös näyttelypaikalta 

MUKAVAA JA ONNISTUNUTTA NÄYTTELYPÄIVÄÄ! 

http://www.kennelliitto.fi/
mailto:esa.ojanen@saunalahti.fi
mailto:sannae.koskinen@pp.inet.fi


 ARVIOITU AIKATAULU 

KEHÄ 1 Jetta Tschokkinen 39  

kehäsihteerit: Ekman Heidi ja Vartiainen Sari (harj.)  

harjoitusarvostelija: Kimmo Mustonen -mäyrkoirat 

Mäyräkoira, pitkäkarvainen                       9 11:00  

Mäyräkoira, karkeakarvainen                  14  

Mäyräkoira, lyhytkarvainen                       4 12:30  

Mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen  4  

Mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 1  

Mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen  5  

Mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen  2  

 

KEHÄ 2 Harri Lehkonen 85  

kehäsihteerit: Laine Päivi ja Lähteenmäki Merja  

Novascotiannoutaja                              15 10:00  

Punainen irlanninsetteri                           9  

Gordoninsetteri                                       1  

Bretoni                                                  1 11:30  

Pienimünsterinseisoja                             1  

Lyhytkarvainen saksanseisoja                  4  

Karkeakarvainen saksanseisoja                 6  

Weimarinseisoja, lyhytkarvainen               1  

Rhodesiankoira                                       10  

Dalmatiankoira                                      16  

Grand basset griffon vendéen                  1  

Bretagnenbassetti                                   1  

# Suomenajokoira                                  15  

# Venäjänajokoira                                   2  

# Posavinanajokoira                                1  

# Dreeveri                                              1  

 

KEHÄ 3 Marjo Jaakkola 76 

kehäsihteerit: Laurent-Saari Pia  ja Amberla Tommi  

harjoitusarvostelija: Pirjo Aaltonen - amerikancockerspanieli  

Sileäkarvainen noutaja                              18 10:00  

Kultainennoutaja                                       23  

Kiharakarvainen noutaja                           1 12:30  

Lagotto romagnolo                                  11  

Espanjanvesikoira                                    14  

Portugalinvesikoira                                   2 

Kooikerhondje                                          2  

Amerikancockerspanieli                             5  

 

KEHÄ 4 Pirjo Aaltonen 57  

kehäsihteerit: Saivo Minna ja Peltonen Soile  

Labradorinnoutaja                               20 10:00  

Barbet                                                  1  

Englanninspringerspanieli                      5  

Walesinspringerspanieli                        13 11:30  

Clumberinspanieli                                  1  

Fieldspanieli                                        1  

Cockerspanieli                                     6  

* Beagle                                              10 

 

 

 

Järjestäjä: Lounais-Suomen ajokoirayhdistys 

 


