
Toivotamme Sinut tervetulleeksi Pelloon. Näytte-
lyymme on ilmoitettu lähes 200 koiraa, josta suu-
ret kiitokset kaikille näytteilleasettajille! 
OPASTUS näyttelypaikalle. Näyttelypaikan 
osoite: Rohki-halli , Koulutie 14, 95700 Pello

NÄYTTELYNUMEROT JA SISÄÄNPÄÄSY
Ohessa koirasi numerolappu, joka oikeuttaa koiran 
ja yhden henkilön sisäänpääsyyn näyttelypäivänä 
sekä näyttelyn aikataulu, josta selviävät arvioidut 
rotukohtaiset arvosteluaikataulut.

SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT:
parkkimaksu....................................................... 2 €
luettelo    ............................................................. 5 €
Ei pääsymaksua!

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. Näytte-
lyn aikana eläinlääkäri on paikalla koirien sisään-
tulon ajan.

PALKINNOT
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudet-
tavissa palkintopisteestä. Palkintoja ei postiteta 
jälkikäteen.
HUOM! Palkitsemme kaikki kunniapalkinnon 
(KP) saaneet pennut sekä kasvattajaryhmät!

RYHMÄKILPAILUT
Koska näyttelymme on drive-in, arvostelun jäl-

keen voivat poistua kaikki muut paitsi ROP-koirat 
sekä ROP-kasvattajaryhmään kuuluvat koirat. Ryh-
mäkilpailut alkavat n. klo 15:00. 

ROKOTUSMÄÄRÄYKSET:
Näyttelyyn tultaessa on esitettävä jokaisesta koi-
rasta rokotustodistukset. Myös koirasta, joka ei 
osallistu näyttelyyn! Näyttelyssä noudatetaan 
Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä (kts. 
www.kennelliitto.fi tai Koiramme-lehti). Huom! 
Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittau-
tumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten 
tai vanhentuneiden rokotusten takia.
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 Kennelliitto 
ry:n näyttelysääntöjä. Kaikkien näyttelyyn osal-
listuvien koirien on oltava tunnistusmerkitty joko 
tatuoimalla tai Indexel/Lifechip- tai Datamars-
mikrosirulla. Mikäli koira on merkitty jollain muulla 
kuin Indexel/Lifechip- tai Datamars-mikrosirulla, 
sen mukana on oltava lukulaite, jolla siru voidaan 
lukea.
Antidoping –valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät anti-
doping –säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. 
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennel-
liiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennel-
liitto.fi

MUUTA:
•  Pyydämme näyt-
teilleasettajia osal-
taan huolehtimaan 
yleisestä siisteydestä 
-   roskat, koirankar-
vat ja koirankakat 
tulee kerätä roskik-
siin. 
• Turistikoir-
ilta vaaditaan samat 
rokotustodistukset 
kuin näyttelyyn os-
allistuvilta koirilta.
• Paikalla kanttiini, makkaranmyyntiä ja arvon-
taa!

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut, kasvat-
tajaluokkia koskevat tiedustelut:
PawDium ark. 12-18 p: 040 148 7780 tai meilitse 
pawdium@gmail.com
Muut tiedustelut - VAIN NÄYTTELYPÄIVÄNÄ: 
Katriina Koskela +358 408408066
e-mail: katriina.koskela@hotmail.com
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TERVETULOA NÄYTTELYYMME!

ARVIOITU AIKATAULU
KEHÄ 1   
Lena Danker .........................................74
Pitkäkarvainen collie .............................3 ..9:00
Sileäkarvainen collie ..............................1 ..........
Valkoinenpaimenkoira ..........................3 ..........
Saksanpaimenkoira ...............................2 ..........
Australiankarjakoira ...............................1 ..........
Australianpaimenkoira ..........................6 ..........
Belgianpaimenkoira, malinois .............1 ..........
Belgianpaimenkoira, tervueren ...........2 ..........
Hollanninpaimenkoira, pitkäkarv. .......1 ..........
Beaucenpaimenkoira / beauceron ......1 ..........
Bordercollie .............................................2 ..........
Shetlanninlammaskoira ........................7 ..........
Lancashirenkarjakoira ...........................1 ..........
Welsh corgi pembroke ..........................1 ..........
Bernhardinkoira, pitkäkarvainen .........1 11:30
Leonberginkoira .....................................3 ..........
Venäjänmustaterrieri .............................1 ..........
Rottweiler ................................................3 ..........
Tanskandoggi, musta ja harlekiini ......1 ..........
Tanskandoggi, kelt. ja tiik. ....................2 ..........
Appenzellinpaimenkoira ......................1 ..........
Snautseri, pippuri & suola .....................1 ..........
Kääpiösnautseri, pippuri & suola .........4 ..........
Englanninbulldoggi ...............................1 ..........
Sileäkarvainen noutaja..........................2 ..........
Kultainennoutaja....................................4 ..........
Labradorinnoutaja .................................3 ..........
Novascotiannoutaja ..............................3 ..........
Portugalinvesikoira ................................1 ..........

Amerikancockerspanieli .......................4 ..........
Cockerspanieli ........................................4 ..........
Fieldspanieli ............................................1 ..........
Englanninspringerspanieli ...................2 ..........
 
KEHÄ 2
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ...............50
Punainen irlanninsetteri .......................1 10:00
Gordoninsetteri ......................................2 ..........
Lyhytkarvainen saksanseisoja ..............1 ..........
Karkeakarvainen saksanseisoja ...........3 ..........
Pitkäkarvainen saksanseisoja ...............1 ..........
Lyhytkarvainen unkarinvizsla ..............2 ..........
Sininenpicardienspanieli ......................1 ..........
Bracco italiano ........................................1 ..........
Chihuahua, lyhytkarvainen ..................1 ..........
Papillon ....................................................1 ..........
Phalène ....................................................1 ..........
Cavalier kingcharlesinspanieli .............1 ..........
Ranskanbulldoggi ..................................4 ..........
Havannankoira .......................................2 ..........
Coton de tuléar .......................................5 ..........
Tiibetinspanieli .......................................3 12:00
Tiibetinterrieri .........................................2 ..........
Bichon frise ..............................................1 ..........
Afgaaninvinttikoira ................................1 ..........
Whippet ...................................................1 ..........
Italianvinttikoira .....................................1 ..........
Borderterrieri ..........................................5 ..........
Parsonrussellinterrieri ...........................2 ..........
Amerikanstaffordshirenterrieri ............2 ..........
Australianterrieri ....................................1 ..........

Sealyhaminterrieri..................................1 ..........
Valkoinen länsiylämaanterrieri ............3 ..........
 
KEHÄ 3
Tapani Pukkila ......................................58
Pohjanpystykorva ..................................5 10:00
Jämtlanninpystykorva ...........................2 ..........
Harmaa norjanhirvikoira .......................1 ..........
Itäsiperianlaika .......................................1 ..........
Karjalankarhukoira .................................7 ..........
Suomenpystykorva ................................5 ..........
Lapinporokoira .......................................2 ..........
Suomenlapinkoira ..................................4 ..........
Alaskanmalamuutti ...............................7 12:00
Buhund ....................................................1 ..........
Akita .........................................................1 ..........
Länsigöötanmaanpystykorva ..............1 ..........
Perunkarvatonkoira, iso ........................1 ..........
Samojedinkoira ......................................3 ..........
Saksanpystykorva, keeshond ...............3 ..........
Saksanpystykorva, 
- mittelspitz,mu & ru ..............................1 ..........
- mittelspitz, muut värit ........................1 ..........
-  kleinspitz, valkoinen ...........................1 ..........
- kleinspitz, musta ja ruskea .................3 ..........
Mäyräkoira, pitkäkarvainen ..................1 ..........
Mäyräkoira, karkeakarvainen ...............1 ..........
Mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarv.2 .....
Mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarv.1 .....
Mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarv.1 ..
Venäjänajokoira ......................................1 ..........
Eestinajokoira .........................................1 ..........


