
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 ROP-koirat, 
ROP-veteraanit , ROP-pennut 
sekä rotunsa parhaisiin kas-
vattajaluokkiin kuuluvat koirat. 

NÄYTTELYPAIKKA 
Näyttelypaikka on 
Untulantie, Lammi 
Ajo-ohje: 
Tietä nro. 53 tultaessa 

käänny kohti Lammia -> n.5km 
ole perillä.

Tietä nro. 12 Tampereen 
suunnasta tultaessa käänny 
Lammille, liikenneympyrästä 
poistu kolmannesta liittymäs-
tä. Jatka n.1,5 km ja olet perillä.

Tietä nro. 12 Lahden suun-
nasta tultaessa käänny Lam-
mille, liikenneympyrästä pois-
tu toisesta liittymästä. Jatka 
n.1,5 km ja olet perillä.

TUOMARINMUUTOKSET 
Olemme joutuneet teke-

mään joitakin tuomarimuu-
toksia, jotka selviävät aikatau-
lusta. Maksunpalautukseen 
oikeuttavat tuomarimuutokset 
on merkitty *-merkillä. Lähetä 
perumisviestisi Tuula Num-
menpää e-mail tuunummen-
paa@gmail.com  8.6.17 men-
nessä ja laita viestiin koiran 
nimi, rekisterinumero, näytte-
lyn nimi, maksamasi summa 

sekä tilinumerosi palautusta 
varten. Maksusta voidaan vä-
hentää kohtuulliset pankkiku-
lut.

ROKOTUKSET 
Rokotustodistusten tar-

kastus alkaa klo 8:00. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle 
vähintään tuntia ennen arvi-
oitua arvosteluajan alkamis-
ta, kuitenkin viimeistään klo 
13:00. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näytte-
lypaikalla. 

LIPUT JA LUETTELOT 
Luettelo 5 euroa 
Sisäänpääsy ilmainen
Parkkimaksu ilmainen

KOIRIEN MITTAUS 
Kaikkien tarkastettavien 

rotujen tarkastus ja mittaus 
suoritetaan oheisen aikataulun 
mukaisesti, ja koira kilpailee 
tässä näyttelyssä siinä rodus-
sa, mihin se siirretään (koskee 
spitzejä ja mäyräkoiria). 

TURVALLISUUS 
Noudata turvallisuusoh-

jeita, jotta kaikilla on muka-
va näyttelypäivä. Ajoreitit on 
jätettävä vapaaksi teltoista ja 
häkeistä.  

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) arkisin 
klo 12–18. Tiedustelut näyttely-
päivänä Tuula Nummenpää p: 
046 906 0824 

ROKOTUSOHJEET 

Näyttelyssämme noudatetaan Suo-
men Kennelliiton hallituksen hyväksy-
miä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme 
näyttelyyn tultaessa jokaisen koiran ro-
kotustodistukset. Jos koiran osallistumi-
nen hylätään puutteellisten rokotusten 
takia, ilmoittautumismaksua ei makseta 
takaisin. 1.1.2015 alkaen rokotusmäärä-
yksissä penikka-ja raivotautirokotuksien 
varoajat pidentyivät kolmeen viikkoon. 
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla 
rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehos-
terokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen vii-
kon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
tehosterokotus on voimassa yhden vuo-
den. Vuoden iässä tai vanhempana anne-
tut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. Raivo-
tautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden 
iässä annettu rokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon mukaises-
ti. Vanhentuneen penikka- ja raivotauti-
rokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus 
on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk en-
nen tapahtumaa (kolmen viikon varoai-
ka). Tartuntataudit Jos koira sairastuu 
penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan 
hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin 
tms. tarttuvaan maha¬suolikanavan tu-
lehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapah-
tumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus 
koskee myös saman talouden oireettomia 
koiria. Ulko-ja sisäloistartunnat on asian-
mukaisesti hoidettava ennen kuin koira 
voi olla läsnä tapahtumassa. 

Tunnistusmerkintä: Tunnistusmer-
kintä on pakollinen Kennelliiton viralli-
sissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuis-
sa. Tunnistusmerkintänä hyväksytään 
tatuointi tai mikrosiru. Tunnistusmer-
kinnät tarkastetaan pistokokein. Koira, 
jota ei ole tunnistusmerkitty, suljetaan 
pois näyttelyistä. Tunnistusmerkinnän 
on oltava luettavissa tapahtumapaikalla 
tai osallistumisoikeus kyseiseen tapahtu-
maan ei täyty. 

Antidopingvalvonta: Suomen Ken-
nelliiton valtuuston hyväksymät antido-
pingsäännöt koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kil-
pailuja ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoit-
teessa www.kennelliitto.fi 

  TERVETULOA NÄYTTELYIHIMME!

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!



RYHMÄKILPAILUT
10.6.2017
 
FCI 1 Marja Talvitie
FCI 4/5 Marja Talvitie
Paras veteraani Veli-Pekka Kumpumäki
Paras kasvattajaryhmä Mats Jonsson
Best in Show Marja Talvitie

RYHMÄKILPAILUT
11.6.2017
 
FCI 7/8 Mats Jonsson
FCI 9 Veli-Pekka Kumpumäki
Paras veteraani Svante Frisk
Paras kasvattajaryhmä Tarja Löfman
Best in Show Marja Talvitie

  ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU 

LAUANTAI 10.6.2017

KEHÄ 1
TARJA LÖFMAN ................................................. 47
Schapendoes ........................................14 ...11:00
Australianpaimenkoira ......................12 ..............
Australiankarjakoira .............................. 5 ..............
Ceskoslovensky vlcak ........................... 2 ...13:00
Mudi ........................................................... 3 ..............
Partacollie................................................. 1 ..............
Slovakiancuvac ....................................... 1 ..............
Maremmano-abruzzese ...................... 1 ..............
Valkoinenpaimenkoira ........................ 6 ..............
Vanhaenglanninlammaskoira ........... 2 ..............

KEHÄ 2
VELI-PEKKA KUMPUMÄKI .............................. 67
Bordercollie ...........................................14 ...10:00
Australiankelpie ..................................... 1 ..............
Lancashirenkarjakoira .......................... 3 ..............
Schipperke ............................................... 4 ..............
Amerikanakita ........................................ 9 ..............
Cirneco dell’etna .................................... 1 ..............
Perunkarvatonkoira, keskikokoinen 2 ...12:00
Perunkarvatonkoira, pieni .................. 2 ..............
Saksanpystykorva, pomeranian ....... 5 ..............
SPITZIEN MITTAUS ........................................12:30
Saksanpystykorva, 
-kleinspitz, musta ja ruskea ................ 2 ..............
- kleinspitz, muut värit ......................... 7 ..............
- mittelspitz, musta ja ruskea ............ 3 ..............
- mittelspitz, muut värit ....................... 8 ..............
Saksanpystykorva, keeshond ............ 6 ..............

KEHÄ 3
CHARLOTTE JACOBSSON, RUOTSI ............. 56
MÄYRÄKOIRIEN MITTAUS ...........................10:00
Mäyräkoira, 
-kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 6 ..10:15
-karkeakarvainen .................................14 ..............
- kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen 3 ..............
- kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 5 ..............
- lyhytkarvainen ..................................... 5 ..............
- kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen 1 ...12:15
-  kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 13 ............
- pitkäkarvainen ..................................... 9 ..............

KEHÄ 4
MARJA TALVITIE ................................................. 81
Shetlanninlammaskoira ....................30 ...10:00
urokset 11, nartut 19
Pitkäkarvainen collie ..........................17 ...12:00
Sileäkarvainen collie ...........................13 ..............
Islanninlammaskoira ............................ 2 ..............
Basenji ....................................................... 2 ..............
Eurasier ...................................................... 1 ..............
Akita ........................................................... 5 ..............
Japaninpystykorva ................................ 1 ..............
Shiba .......................................................... 9 ..............
Volpino italiano ...................................... 1 ..............

KEHÄ 5
MATS JONSSON, RUOTSI ............................... 89
Harmaa norjanhirvikoira ..................... 6 ...10:00
Jämtlanninpystykorva ......................... 8 ..............
Itäsiperianlaika ....................................... 3 ..............
Karjalankarhukoira ..............................11 ..............
Suomenpystykorva ............................... 2 ..............
Suomenlapinkoira ...............................14 ...12:00
Lapinporokoira ....................................... 4 ..............
Pohjanpystykorva.................................. 2 ..............
Siperianhusky ......................................... 9 ..............
Alaskanmalamuutti ............................10 ..............
Chow chow .............................................. 5 ..............
Länsigöötanmaanpystykorva .........15 ..............

KEHÄ 6
SVANTE FRISK, RUOTSI ................................... 71
Beaucenpaimenkoira / beauceron .. 1 ...10:00
Belgianpaimenkoira, groenendael .. 6 ..............
Belgianpaimenkoira, malinois .......... 1 ..............
Belgianpaimenkoira, tervueren........ 2 ..............
Bouvier ...................................................... 1 ..............
Brienpaimenkoira / briardi ................. 2 ..............
 Pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira1......
Saksanpaimenkoira .............................. 5 ..............
*Welsh corgi pembroke ....................19 ...11:00
*Welsh corgi cardigan ........................10 ..............
Portugalinpodengo, karkeakarv., pieni3 .........
 Portugalinpodengo, sk, keskikokoinen1 ........
Portugalinpodengo, sk pieni ............. 3 ..............
*Samojedinkoira ..................................16 ..............

SUNNUNTAI 11.6.2017

KEHÄ 1
SVANTE FRISK, RUOTSI ................................... 33
Amerikancockerspanieli ..................... 9 ...10:00
Englanninspringerspanieli ................. 9 ..............
Walesinspringerspanieli ...................... 7 ..............
Fieldspanieli ............................................ 1 ..............
Griffon belge ........................................... 1 ..............
Griffon bruxellois ................................... 1 ..............
Petit brabancon ..................................... 2 ..............
Venäjäntoy, lyhytkarvainen ............... 1 ..............
Prahanrottakoira .................................... 2 ..............
CHARLOTTE JACOBSSON, RUOTSI ............. 33
Karkeakarvainen saksanseisoja ........ 4 ...12:00
Lyhytkarvainen saksanseisoja ........... 9 ..............
Punainen irlanninsetteri ..................... 3 ..............
Englanninsetteri..................................... 1 ..............
Gordoninsetteri ...................................... 1 ..............
Bourbonnaisinseisoja........................... 1 ..............
Bretoni ....................................................... 1 ..............
Stabyhoun ................................................ 7 ..............
Hollanninpeltopyykoira ...................... 1 ..............
Lyhytkarvainen unkarinvizsla ........... 2 ..............
Pienimünsterinseisoja ......................... 1 ..............
Pointteri .................................................... 2 ..............

KEHÄ 2
MARJA TALVITIE ................................................. 94
Mopsi ......................................................... 3 ...10:00
Ranskanbulldoggi ................................. 6 ..............
Bostoninterrieri ...................................... 4 ..............
Japanese chin ......................................... 4 ..............
Kiinanpalatsikoira, pekingeesi .......... 2 ..............
Kingcharlesinspanieli ........................... 2 ..............
Bichon frisé ............................................10 ..............
Havannankoira ....................................... 9 ..............
Maltankoira .............................................. 1 ...12:30
Lhasa apso ............................................... 2 ..............
Shih tzu ..................................................... 9 ..............
Kiinanharjakoira ...................................13 ..............
Chihuahua, pitkäkarvainen .............21 ..............
Chihuahua, lyhytkarvainen ................ 8 ..............

KEHÄ 3
MATS JONSSON, RUOTSI ............................... 89
Cockerspanieli ........................................ 8 ...10:00
Portugalinvesikoira ............................... 7 ..............
Lagotto romagnolo .............................. 6 ..............
Kultainennoutaja .................................25 ...11:15
Labradorinnoutaja ..............................22 ..............
Novascotiannoutaja ...........................11 ..............
Sileäkarvainen noutaja ........................ 7 ..............
Kiharakarvainen noutaja .................... 3 ..............

KEHÄ 4
TARJA LÖFMAN ................................................. 85
Espanjanvesikoira .................................. 9 ...10:00
Kromfohrländer...................................... 3 ..............
Cavalier kingcharlesinspanieli ........45 ..............
pennut 5, urokset 14
nartut 26 ..........................................................12:00
Bolognese ................................................ 3 ..............
Coton de tuléar ....................................16 ..............
Löwchen ................................................... 1 ..............
Tiibetinterrieri ......................................... 6 ..............
Venäjänbolonka ..................................... 2 ..............

KEHÄ 5
VELI-PEKKA KUMPUMÄKI .............................. 63
Tiibetinspanieli .....................................23 ...10:00
Villakoira, 
- iso, musta, ruskea ja valkoinen ....... 3 ..............
- keskikokoinen, har apr ja pun ........ 3 ..............
- keskikokoinen, mu, ru ja va  ............ 6 ...12:00
- kääpiö, har apr ja pun ........................ 6 ..............
- kääpiö, mu, ru ja va  ........................... 6 ..............
- toy ............................................................. 8 ..............
*Papillon ................................................... 7 ..............
*Phalène ................................................... 1 ..............

KOTISIVUT
www.koiranayttely.org/hml-rn-17.html


