
TERVETULOA NÄYTTELYYMME!
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Kosken ryh-
mänäyttelyyn Nuortentuvan kenttä  os. Härkätie 
3 31500 Koski tl.  

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

SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT:
vapaa pääsy näyttelyyn
parkkilippu  5 €
luettelo    5 €
Varaa tasaraha. Paikalla ei ole pankkiauto-
maattia.

ELÄINLÄÄKÄRI JA ROKOTUSTODISTUSTEN 
TARKASTUS
Rokotustodistusten tarkastus alkaa lauantaina 
kello 8:30 ja sunnuntaina klo 8:00. Koirat on 
tuotava paikalle vähintään tuntia ennen arvioi-
dun arvostelun alkamista, kuitenkin viimeistään 
kello 12. 

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudettavis-
sa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta 
jälkikäteen. Hae palkintosi viimeistään klo 16.

TUOMARIMUUTOKSET
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
joitakin tuomarimuutoksia, jotka selviävät ai-
kataulusta. Maksupalautukseen oikeuttavien 
rotusiirtojen edessä on * - merkintä. Mahdolli-
set peruutukset tuomarimuutoksen johdosta 
on ehdottomasti tehtävä viimeistään 19.5.16 
lähetetyllä sähköpostilla/kirjeellä (postileima) 
Esa Ojanen Takametsäntie 51 25320 Raatala  
E-mail: esa.ojanen@saunalahti.fi

Muista ilmoittaa maksamasi summa ja 
koiran nimi sekä rotu ja sen numero. Laita 
myös tilinumerosi!

RYHMÄKILPAILUT
Koska näyttelymme on drive-in, arvostelun 
jälkeen voivat poistua kaikki muut paitsi ROP-
koirat, ROP-veteraanit sekä ROP-kasvattaja-
ryhmään kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut alka-
vat n. klo 15:30. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta 
koirasta rokotustodistukset. Näyttelyssä nou-
datetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä (kts. www.kennelliitto.fi tai Koiramme-lehti). 
Huom! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin 
ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään 
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten 
takia. 
Varoaika rokotuksissa 21 vrk.

Typistetyt koirat:
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syntyneet 
typistetyt koirat voivat osallistua näyttelyihin 
riippumatta siitä, minkälainen koiran tausta on. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyihin.
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliit-
to ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn 
osallistuvien koirien on oltava tunnistusmerkit-
ty joko tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai 
Datamars-mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty 
jollain muulla kuin Indexel/Lifechip- tai Data-
mars-mikrosirulla, sen mukana on oltava luku-
laite, 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:
• Muista ottaa mukaan koirallesi rekisterikirja, 
rokotustodistukset, näyttelyhihna, vesikuppi ja 
vettä sekä makuualusta (tai kuljetuslaatikko). 
Ulkoiluta koirasi kunnolla ennen näyttelyyn 
tuloa.
• Koiria ei saa jättää missään tapauksessa 
lämpimällä tai aurinkoisella säällä autoihin.
• Teltat: telttoja saa pystyttää näyttelyalueen 
laidalle, erikseen merkitylle alueelle, ei kehien 
reunoille. Järjestyksenvalvojilla on oikeus 
siirtää / siirrättää teltat oikealle alueelle.  
Käytävät on jätettävä vapaiksi mahdollisen 
hälytysajoneuvoliikenteen varalta sekä yleisen 
turvallisuuden vuoksi. 
•  Paikalla on myös tuotemyyjiä.
• Paikalla myös buffetti!

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai meilitse 
info@pawdium.fi
muut tied. 
Sanna Koskinen p. 040 8676623 tai
e-mail:sannae.koskinen@pp.inet.fi  tai

Marika Kuusisto  p. 0404108812
 e-mail: marikahkuusisto@gmail.com (in english 
& på svenska)

Yhteydenotot näyttelypäivinä 
p. 040 8676623 / Sanna

Mukavaa näyttelypäivää!



LAUANTAI 21.5.2016

KEHÄ 1
Arvid Göransson Ruotsi ............................ 87
 Samojedinkoira ....................................... 18 ... 9:30
 Siperianhusky.......................................... 13 ............
 Suomenlapinkoira ................................. 20 ... 11:30
 Suomenpystykorva ..................................3 ............
 Shiba .............................................................1 ............
 Pitkäkarvainen saksanseisoja ................1 ............
 Karkeakarvainen saksanseisoja ...........4 ............
 Lyhytkarvainen saksanseisoja ..............8 ............
 Lyhytkarvainen unkarinvizsla .................1 ............
 Weimarinseisoja, pitkäkarvainen ..........1 ............
 Pointteri .......................................................1 ............
 Burgosinseisoja .........................................1 ............
 Bracco italiano...........................................1 ............
 Spinone ........................................................1 ............
 Englanninsetteri ........................................1 ............
 Gordoninsetteri .........................................1 ............
 Punainen irlanninsetteri .........................11 ............
 
KEHÄ 2
Helin Tenson. Suomi .....................................71
 Portugalinpodengo, sk, pieni ................12 ..10:00
 Portugalinpodengo, kk, pieni .................2 ............
 Perunkarvatonkoira, pieni ......................1 ............
 Lunnikoira....................................................1 ............
 Lapinporokoira ..........................................2 ............
 Kultainennoutaja ....................................38 .....11:15
 pennut 2, urokset 15, nartut 21
 Lagotto romagnolo ................................ 10 ............
 Kooikerhondje ...........................................5 ............
 

KEHÄ 3
Pirjo Aaltonen, Suomi .................................72
 Jämtlanninpystykorva ............................9 ..10:00
 Harmaa norjanhirvikoira ........................7 ............
 Länsisiperianlaika ....................................3 ............
 Karjalankarhukoira ...................................1 ............
 Alaskanmalamuutti ................................ 15 ............
 Amerikanakita ...........................................7 ............
 Chow chow .................................................3 ..13:00
 Eurasier .......................................................1 ............
 Buhund .........................................................1 ............
 Islanninlammaskoira ................................1 ............
 Japaninpystykorva....................................1 ............
 Länsigöötanmaanpystykorva ................8 ............
 Ibizanpodenco, karkeakarvainen ..........2 ............
 Basenji ........................................................8 ............
 Faaraokoira ...............................................5 ............
 
KEHÄ 4
Sanna Kavèn, Suomi ................................... 73
 Sileäkarvainen noutaja ......................... 18 ... 9:30
 Chesapeakelahdennoutaja ......................1 ............
 Espanjanvesikoira ....................................4 ............
 Barbet ..........................................................1 ............
 Irlanninvesispanieli ...................................1 ............
 Englanninspringerspanieli ................... 13 ... 11:00
 Walesinspringerspanieli .........................8 ............
 Amerikancockerspanieli .........................7 ............
 Cockerspanieli .........................................14 ............
 Fieldspanieli ...............................................4 ............
 Clumberinspanieli ....................................2 ............
 

KEHÄ 5
Tuula Savolainen, Suomi .............................75
 Labradorinnoutaja ................................. 31 ..10:00
 pennut 2, urokset 9, nartut 20
 Novascotiannoutaja ............................... 13 .. 12:00
 Portugalinvesikoira .................................2 ............
 Saksanpystykorva, pomeranian ...........2 ............
 spitzien mittaus
 Saksanpystykorva, 
- kleinspitz, muut värit ............................7 ............
- mittelspitz, musta ja ruskea ...............2 ............
 - mittelspitz, muut värit ....................... 10 ............
 - keeshond .................................................8 ............

RYHMÄKILPAILUT:  
FCI 5 Arvid Göransson 
FCI 7/8 Pirjo Aaltonen
paras veteraani Tuula Savolainen 
paras kasv.ryhmä  Pirjo Aaltonen 
 Best in Show Helin Tenson

SUNNUNTAI 22.5.2016

KEHÄ 1
Pirjo Aaltonen, Suomi..........................31
 Estrelanvuoristokoira, pk .............. 3 . 9:00
 Hovawart ........................................... 9 ..........
 Suursnautseri, musta .................... 2 ..........
 Snautseri, pippuri & suola ............ 2 ..........
*Landseer ............................................1 ..........
*Kääpiöpinseri .................................. 8 ..........
 Dalmatiankoira ................................. 6 ..........
Arvid Göransson Ruotsi .....................41
mäyräkoirien mittaus ...........................11:00
 Mäyräkoira, 
- lyhytkarvainen ............................... 6 ... 11:10
- karkeakarvainen ........................... 17 ..........
- pitkäkarvainen ............................... 11 ..........
- kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen   1......
- kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 1 ....
- kääpiömäyräkoira pitkäkarv. ..... 3 ..........
- kaniinimäyräkoira pitkäkarv ...... 2 ..........
 

KEHÄ 2
Helin Tenson, Suomi ...........................58
 Newfoundlandinkoira ...................... 8 10:00
 Pyreneittenkoira .............................. 8 ..........
 Bernhardinkoira, lyhytkarvainen . 3 ..........
 Bernhardinkoira, pitkäkarvainen..4 ..........
 Tiibetinmastiffi ..................................4 ..........
 Isosveitsinpaimenkoira ....................1 ..........
 Appenzellinpaimenkoira ................. 5 ..........
 Kanariandoggi ....................................1 12:00
 Bokseri ............................................... 3 ..........
 Bullmastiffi ........................................ 6 ..........
 Shar pei ............................................. 5 ..........
 Englanninbulldoggi .......................... 6 ..........
 Tanskalais-ruotsalainen pihakoira 4 .........

 KEHÄ 3
Sakari Poti, Suomi ..............................56
 Suomenajokoira .............................25 10:00
 Vihikoira ............................................. 2 ..........
 Amerikankettukoira ..........................1 ..........
 Petit bleu de gascogne ....................1 ..........
 Rhodesiankoira ................................ 5 12:00
 Baijerinvuoristovihikoira .................1 ..........
 Dreeveri ............................................. 2 ..........
 Beagle ................................................. 9 ..........
 Basset hound ......................................1 ..........
 Basset artésien normand ...............1 ..........
 Petit basset griffon vendéen .........4 ..........
 Grand basset griffon vendéen ......4 ..........
 

KEHÄ 4
Sanna Vakkilainen, Suomi .................47
 Berninpaimenkoira......................... 10 10:00
 Leonberginkoira ................................4 ..........
 Pyreneittenmastiffi ......................... 2 ..........
 Rottweiler ......................................... 15 ..........
 Dobermanni ........................................1 ..........
 Tanskandoggi, kelt ja tiik ............... 3 12:00
 Tanskandoggi, musta ja harlekiini 4 ..........
 Tanskandoggi, sininen .................... 2 ..........
 Kääpiösnautseri, musta ................. 2 ..........
 Kääpiösnautseri, pippuri & suola .4 ..........

RYHMÄKILPAILUT 
FCI 2 Pirjo Aaltonen   
FCI 4/6 Arvid Göransson
paras veteraani Pirjo Aaltonen 
paras kasv.ryhmä  Pirjo Aaltonen 
Best in Show Helin Tenson

* -merkillä tuomarimuutos. mikä oikeuttaa ilmoittautumismaksun palautukseen


