
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Mänttä-Vilp-
pulaan. Näyttelyymme on ilmoitettu lähes 300 
koiraa, josta suuret kiitokset kaikille näytteil-
leasettajille! 
OPASTUS näyttelypaikalle on Mäntän kes-
kustan ainoista liikennevaloista seuraamalla Ur-
heilukeskuksen viittoja. Näyttelypaikan osoite: 
Miinanpellonkatu 4, 35800 Mänttä

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:
pääsylippu yli 15-vuotiaat .......................... 5 €
luettelo    ........................................................ 4 €
Ei parkkimaksua ja alle 15-vuotiaat ilmaiseksi.

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, jotka selviävät aika-
taulusta. Rotusiirtojen edessä on * - merkintä. 
Mahdolliset peruutukset tuomarimuutoksen 
johdosta on postitettava viimeistään 5.6.14 
postitetulla (postileima) kirjeellä. Rahaston-
hoitaja: Riitta Koskinen, Lähteenkatu 2 D 24, 
35820 Mänttä. Vähennämme peruutuksista 
käsittelykulut.

RYHMÄKILPAILUT
Koska näyttelymme on drive-in, arvostelun 
jälkeen voivat poistua kaikki muut paitsi ROP-
koirat, ROP-veteraanit sekä ROP-kasvattajaryh-
mään kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut alkavat n. 
klo 15:00. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta 
koirasta rokotustodistukset. Myös koirasta, 
joka ei osallistu näyttelyyn! Näyttelyssä nouda-
tetaan Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä 
(kts. www.kennelliitto.fi tai Koiramme-lehti). 
Huom! Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin 

ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään 
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten 
takia.
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 osal-
listuvien 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:
• Näyttely järjestetään jäähallissa SISÄLLÄ missä 
ei ole jäätä, pohjana asfaltin tapainen. 
•  Näyttelyn läheisyydessä oleville viheralueil-
le (jalkapallokentille) ja pururadalle meno on 
koiran kanssa kielletty.
•  Pyydämme näytteilleasettajia osaltaan huo-
lehtimaan yleisestä siisteydestä -   roskat, 
koirankarvat ja koirankakat tulee kerätä roskik-
siin. TRIMMAUS jäähallissa EHDOTTOMASTI 
KIELLETTY! Trimmausta varten on varattu 
huone toimiston läheltä.
•  Turistikoirilta vaaditaan samat rokotustodis-
tukset kuin näyttelyyn osallistuvilta koirilta.
•  Näyttelyssä järjestetään lapsi- ja koirakilpailu 
sekä lapsi- ja lelukoirakilpailu kello 13. Ilmoit-
tautumiset näyttelyn toimistoon ennen kilpai-
luja. Paikalla on koiratarvikemyyjä, lakritsan- ja 
jäätelönmyyjä. Jäähallissa sisällä on näyttelyn 
oma kanttiini ja makkaranpaistopiste.
•  Lisäksi näyttelypaikan läheisyydessä olevassa 
Ravintola Miinassa, Miinanpellonkatu 2, on tar-
jolla mm. herkullinen keittolounas edulliseen 
hintaan. 
•  Wc-tilat sijaitsevat jäähallissa sisällä sekä 
jäähallin näyttelytoimiston puoleisessa 
päädyssä mihin käynti ulkokautta.

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kas-
vattajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai meilitse 
pawdium@gmail.com
Muut tiedustelut: 044 300 3806 Minna Jatkola, 
näyttelypäivänä 040 754 0582 Satu Pasuri, 
spasuri@gmail.com

ARVIOITU AIKATAULU
KEHÄ 1   
Matti Luoso   .........................................38
  Berninpaimenkoira  .......................... 24  10:00
  Bernhardinkoira, lyhytkarvainen  ......2  .........
  Bernhardinkoira, pitkäkarvainen .......5  11:30
  Tanskandoggi, musta ja harlekiini  ....3  .........
  Tanskandoggi, sininen  ........................2  .........
  Tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuov.2  .......
Raija Tammelin   ....................................36
  Sileäkarvainen noutaja  .................... 10  12:30
  Labradorinnoutaja  ........................... 10 .......... 
  Novascotiannoutaja  ............................4  .........
  Lagotto romagnolo  .............................4   ........
  Espanjanvesikoira  ................................2  .........
  Portugalinvesikoira  .............................4  ......... 
  Kooikerhondje  .....................................1  .........
  Fieldspanieli  .........................................1 .......... 
    
KEHÄ 2   
Soile Bister   ..........................................69
  Tanskalais-ruotsalainen pihakoira  ....2  10:00
  Pyreneittenkoira  ..................................6  ......... 
  Pyreneittenmastiffi  .............................1  .........
  Tiibetinmastiffi  .....................................1  .........
  Hovawart  ..............................................3  .........
  Venäjänmustaterrieri  ..........................3  .........
  Kaukasiankoira  .....................................1  .........
  Estrelanvuoristokoira, pitkäkarv. ...... 1  .........
  Landseer  ...............................................6  .........
  Rottweiler  .............................................3  .........
  Bordeauxindoggi .................................1  .........
  Bullmastiffi  ............................................7   ........
   Mastiffi  ..................................................1   ........
 * Bokseri  .................................................8  12:00
 * Bracco italiano  ....................................1  .........
 * Englanninsetteri  ................................2  .........
 * Punainen irlanninsetteri  ...................4  .........
 * Gordoninsetteri  .................................2  .........
 * Punavalkoinen irlanninsetteri  .........1  .........
 * Hollanninpeltopyykoira ....................1  .........
 * Lyhytkarvainen saksanseisoja  .........7  .........
 * Karkeakarvainen saksanseisoja  .......3  .........
 * Pitkäkarvainen saksanseisoja  ..........1  .........
 * Bretoni  .................................................1  .........
 * Stabyhoun  ..........................................1  .........
 * Sininenpicardienspanieli  ..................1  .........
    
KEHÄ 3   
Hannele Jokisilta   .................................71
  Englanninbulldoggi  ............................4  10:00
  Dobermanni  .........................................2  .........
   * Pinseri  ................................................2  .........
   * Kääpiöpinseri  ................................ 14  .........
  *  Suursnautseri, musta  ......................3  .........
   * Snautseri, pippuri & suola  ..............3  11:30
   * Snautseri, musta  ..............................1  .........
   * Kääpiösnautseri, musta  ..................1  .........
   * Kääpiösnautseri, musta-hopea  .....2  .........
  Leonberginkoira  ..................................3  .........
  Newfoundlandinkoira ...................... 12  .........
  Cockerspanieli ................................... 12   ........
   Amerikancockerspanieli  ................. 12   ........
    
KEHÄ 4   
Paavo Mattila   ......................................84
  Englanninspringerspanieli  .............. 28  10:00
  Walesinspringerspanieli  .....................4  .........        
   Kultainennoutaja  ............................. 52  12:00
  pennut 3, urokset 20, nartut 29  
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