
  ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU 

KEHÄ 1
HARTO STOCKMARI, SUOMI......................... 84
mäyräkoirien mittaus .................................... 9:00
Mäyräkoira, 
- pitkäkarvainen ...................................11 ..... 9:10
- karkeakarvainen ................................16 ..............
- lyhytkarvainen ..................................... 5 ..............
- kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 11 .............
-  kääpiömäyräkoira karkeakarv ....... 9 ...11:45
- kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 3 ..............
- kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen 3 ..............
- kaniinimäyräkoira karkeakarvainen 2 ............
- kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen 1 ..............
Suomenpystykorva .............................16 ..............
Vehnäterrieri ........................................... 7 ..............

KEHÄ 2
JOUKO LEIVISKÄ, SUOMI ............................... 51
Samojedinkoira ....................................14 ..... 9:00
Saksanpystykorva,
- grosspitz, valkoinen ........................... 1 ..............
- keeshond .............................................10 ..............
spitzien mittaus .............................................10:30
- mittelspitz, musta ja ruskea ............ 3 ..............
- mittelspitz, muut värit ....................... 6 ..............
- mittelspitz, valkoinen ........................ 1 ..............
- kleinspitz, musta ja ruskea ............... 1 ..............
- kleinspitz, muut värit ......................... 4 ..............
- pomeranian........................................... 2 ..............
Portugalinpodengo, 
- karkeakarvainen, pieni ...................... 3 ...11:30
- sileäkarvainen, pieni .......................... 1 ..............
Yorkshirenterrieri ................................... 1 ..............
*Brasilianterrieri ..................................... 3 ..............
*Englanninkääpiöterrieri .................... 1 ..............

KEHÄ 3
MARKKU KIPINÄ, SUOMI ................................ 90
harjoitusarvostelija: Silja Jokinen - amerika-
nakita, islanninlammaskoira
harjoitusarvostelija: Katja Partanen - ame-
rikan-
akita, islanninlammaskoira, lapinporokoira ...  
Jämtlanninpystykorva .......................38 ..... 9:00
pennut 1, urokset 14, nartut 23 ...........
Lapinporokoira ....................................... 4 ..............
Suomenlapinkoira ...............................30 ...11:45
pennut 3, urokset 16, nartut 11 ..........................
Chow chow .............................................. 6 ..............
Basenji ....................................................... 4 ..............
Faaraokoira .............................................. 2 ..............
Amerikanakita ........................................ 5 ..............
Islanninlammaskoira ............................ 1 ..............

KEHÄ 4
SILJA JOKINEN ................................................... 17
*Pohjanpystykorva..............................16 ..... 9:00
*Kishu......................................................... 1 ..............

KEHÄ 5
TARMO VIIRTELÄ, SUOMI ............................... 84
Skyenterrieri ............................................ 2 ..... 9:00
Bullterrieri................................................. 1 ..............
Dandiedinmontinterrieri .................... 1 ..............
Glen of imaalinterrieri .......................... 3 ..............
Irlanninterrieri ......................................... 1 ..............
Jackrussellinterrieri .............................14 ..............
Parsonrussellinterrieri .......................... 3 ..............
Manchesterinterrieri ............................. 1 ...10:30
Skotlanninterrieri ................................... 3 ..............
Valkoinen länsiylämaanterrieri ......... 7 ..............
Norfolkinterrieri ..................................... 1 ..............
Norwichinterrieri ................................... 5 ..............
Staffordshirenbullterrieri .................... 9 ..............
Australianterrieri .................................... 9 ...12:00
Cairnterrieri ............................................15 ..............
*Airedalenterrieri ................................... 1 ..............
*Amerikanstaffordshirenterrieri ....... 2 ..............
*Borderterrieri ........................................ 2 ..............
*Karkeakarvainen kettuterrieri ......... 1 ..............
*Sileäkarvainen kettuterrieri ............. 3 ..............

KEHÄ  6
TUULA SAVOLAINEN, SUOMI ....................... 86
harjoitusarvostelija: Silja Jokinen - akita, shiba
Harmaa norjanhirvikoira ...................24 ..... 9:00
urokset 9, nartut 15
Itäsiperianlaika .....................................11 ...10:40
Karjalankarhukoira ................................ 9 ..............
Alaskanmalamuutti .............................. 8 ..............
Akita ........................................................... 2 ..............
Shiba .......................................................... 2 ...12:40
Kainkoira ................................................... 1 ..............
Japaninpystykorva ................................ 3 ..............
Ibizanpodenco, karkeakarvainen .... 1 ..............
Ibizanpodenco, lyhytkarvainen ........ 1 ..............
Kaanaankoira .......................................... 2 ..............
Länsigöötanmaanpystykorva ........... 5 ..............
Perunkarvatonkoira, pieni .................. 2 ..............
Volpino italiano ...................................... 6 ..............
Siperianhusky ......................................... 9 ..............



Ohessa on näyttelymme 
arvioidut arvosteluaikataulut 
rotukohtaisine koiramääri-
neen sekä ilmoittamasi koiran 
numerolappu. Muista ottaa 
mukaan näyttelyyn koiran 
rekisteritodistus, rokotusto-
distukset ja näyttelynumero. 
Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, 
hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta 
ja vesikuppi! Ulkoiluta koirasi 
ennen näyttelyalueelle saa-
pumista. Näyttely on drive-in, 
joten arvostelun jälkeen saavat 
poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat (ROP), ROP-veteraa-
nit , ROP-pennut sekä rotunsa 
parhaisiin kasvattajaluokkiin 
kuuluvat koirat. 

NÄYTTELYPAIKKA 
Näyttelypaikka on 

Lemmenpolku, 82200 Ham-
maslahti . Kaikki kehät ovat 

ulkona.

TUOMARINMUUTOKSET 
Olemme joutuneet teke-

mään joitakin tuomarimuu-
toksia, jotka selviävät aika-
taulusta. Tuomarimuutos on 
varatuomari, mikä  oikeuttaa 
maksupalautukseen. Muu-
tokset on merkitty *-merkillä. 
Lähetä peruutus viimeistään 

to 1.9.2016 mennessä meilit-
se  katja.seeslahti@telemail.fi. 
Muistathan ilmoittaa tilinume-
rosi sekä koiran nimen, rekis-
terinumeron ja kilpailunume-
ron sekä puhelinnumerosi ja 
sähköpostiosoitteesi. 

ROKOTUKSET 
Rokotustodistusten tar-

kastus alkaa klo 7:30. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle 
vähintään tuntia ennen arvi-
oitua arvosteluajan alkamis-
ta, kuitenkin viimeistään klo 
12:00. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näytte-
lypaikalla. 

LIPUT JA LUETTELOT 
Sisäänpääsy 5 € 
Luettelo 5 € 
Parkkimaksu 2 €

TURVALLISUUS 
Noudata turvallisuusoh-

jeita, jotta kaikilla on mukava 
näyttelypäivä. Ajoreitit on jä-
tettävä vapaaksi teltoista ja hä-
keistä. Älä jätä koiraa kuumaan 
autoon! 

PALKINNOT 
Palkintoesineet on noudet-

tavissa näyttelyntoimistosta 
palkintojenjakopisteestä näyt-
telyn ajan arvostelulomakkeen 
esittämällä klo 16 mennessä. 
Palkintoja ei lähetetä postitse. 

TIEDUSTELUT 
Ilmoittautumisia koskevat 

tiedustelut PawDium: info@
pawdium.fi tai 040 1487 780 
(in English & på svenska) arki-
sin klo 12–18. Näyttelypäivänä 
näyttelyn toimisto: Katja Sees-
lahti 0400-730435

ROKOTUSOHJEET 
Näyttelyssämme nouda-

tetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä roko-
tusmääräyksiä. Tarkastamme 
näyttelyyn tultaessa jokaisen 
koiran rokotustodistukset. Jos 
koiran osallistuminen hylä-
tään puutteellisten rokotusten 
takia, ilmoittautumismaksua 
ei makseta takaisin. 1.1.2015 al-
kaen rokotusmääräyksissä pe-
nikka-ja raivotautirokotuksien 
varoajat pidentyivät kolmeen 
viikkoon. Penikkatautia vas-
taan koiran pitää olla rokotettu 
vähintään kaksi kertaa. Tehos-
terokotuksesta tulee tapahtu-
man hetkellä olla kulunut vä-
hintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu tehosterokotus on voi-
massa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. Raivotautirokotus 
(rabies): Koiran ensimmäises-
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tä raivotautirokotuksesta tulee 
tapahtuman hetkellä olla kulu-
nut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden 
iässä annettu rokotus on voi-
massa yhden vuoden. Vuoden 
iässä tai vanhempana annetut 
rokotukset ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti. Vanhentu-
neen penikka- ja raivotautiro-
kotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). Tartuntataudit Jos 
koira sairastuu penikkatautiin, 
tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tart-

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

tuvaan hengitystieinfektioon, 
parvovirusripuliin tms. tart-
tuvaan maha¬suolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla 
läsnä tapahtumassa ennen 
kuin se on ollut vähintään 
kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria. 
Ulko-ja sisäloistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä 
tapahtumassa. 

Tunnistusmerkintä: 
Tunnistusmerkintä on pa-

kollinen Kennelliiton viralli-
sissa näyttelyissä, kokeissa ja 
kilpailuissa. Tunnistusmerkin-
tänä hyväksytään tatuointi tai 
mikrosiru. Tunnistusmerkin-

nät tarkastetaan pistokokein. 
Koira, jota ei ole tunnistus-
merkitty, suljetaan pois näyt-
telyistä. Tunnistusmerkinnän 
on oltava luettavissa tapahtu-
mapaikalla tai osallistumisoi-
keus kyseiseen tapahtumaan 
ei täyty. 

Antidopingvalvonta: Suo-
men Kennelliiton valtuuston 
hyväksymät antidopingsään-
nöt koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Lisätietoa tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi 


