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maanantai 1.5.2017

KEHÄ 1
ESKO NUMMIJÄRVI                                       100
MÄYRÄKOIRIEN MITTAUS ...........................8:50
Mäyräkoira, 
- karkeakarvainen ................................39 ..... 9:00
urokset 19, nartut 20
- kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 8 ............
- kaniinimäyräkoira karkeakarvainen 4 ............
Mäyräkoira, 
- lyhytkarvainen ...................................27 ...12:00
urokset 11, nartut 16
-kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 16 ..............
-kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen . 5 ..............
Kishu........................................................... 1 ..............

KEHÄ 2
Marja Talvitie ..................................................... 100
*Saksanpystykorva, keeshond .......... 6 ...10:00
*Saksanpystykorva, pomeranian ...16 ..............
*Islanninlammaskoira .......................... 2 ..............
*Japaninpystykorva .............................. 9 ..............
*Portugalinpodengo, kk., pieni ........ 7 ...11:45
*Portugalinpodengo, sk, keskikok. . 1 ..............
*Portugalinpodengo, sk, pieni .......... 6 ..............
*Ibizanpodenco, lyhytkarvainen ...... 1 ..............
*Alaskanmalamuutti ..........................11 ..............
*Mäyräkoira, 
- pitkäkarvainen ...................................20 ..............
- kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 17 .............
- kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen 4 ..............

KEHÄ 3
Jukka Kuusisto .....................................................93
Suomenlapinkoira ...............................47 ..... 9:00
pennut 4, urokset 2, nartut 22 ............................
Ruotsinlapinkoira .................................. 2 ...12:00
SPITZIEN MITTAUS
Saksanpystykorva, 
- kleinspitz, musta ja ruskea ............... 5 ..............
- kleinspitz, muut värit ......................... 9 ..............
- kleinspitz, valkoinen .......................... 4 ..............
- mittelspitz, musta ja ruskea ............ 4 ..............
- mittelspitz, muut värit .....................19 ..............
- mittelspitz, valkoinen ........................ 3 ..............

KEHÄ 4
MAIJA MÄKINEN ............................................... 89
Amerikanstaffordshirenterrieri .......10 ..... 9:00
Australianterrieri ..................................18 ..............
Cairnterrieri .............................................. 9 ..............
Basenji ....................................................... 4 ..............
Eurasier ...................................................... 2 ..............
Länsigöötanmaanpystykorva .........16 ...12:00
Lunnikoira ................................................ 2 ..............
Samojedinkoira ....................................15 ..............
#Akita .......................................................13 ..............

KEHÄ 5
SAKARI POTI........................................................ 86
Itäsiperianlaika ....................................... 3 ...10:00
Länsisiperianlaika .................................. 2 ..............
Valkoinen ruotsinhirvikoira ................ 2 ..............
Pohjanpystykorva................................12 ..............
Harmaa norjanhirvikoira ...................12 ..............
Jämtlanninpystykorva .......................10 ...12:00
Suomenpystykorva .............................10 ..............
Karjalankarhukoira ..............................10 ..............
Lapinporokoira ....................................... 3 ..............
Buhund...................................................... 1 ..............
Meksikonkarvatonkoira, iso ............... 1 ..............
Perunkarvatonkoira, keskikokoinen 1 ..............
Amerikanakita ......................................19 ..............

KEHÄ 6
TARMO VIIRTELÄ .............................................100
Airedalenterrieri ..................................... 6 ..... 9:00
Bedlingtoninterrieri .............................. 1 ..............
Ceskyterrieri ............................................ 1 ..............
Dandiedinmontinterrieri .................... 5 ..............
Kääpiöbullterrieri................................... 3 ..............
Karkeakarvainen kettuterrieri ........... 1 ..............
Sileäkarvainen kettuterrieri ............... 5 ..............
Norfolkinterrieri ..................................... 1 ..............
Norwichinterrieri ................................... 9 ..............
Parsonrussellinterrieri ........................12 ...11:00
Saksanmetsästysterrieri ...................... 3 ..............
Lakelandinterrieri .................................. 1 ..............
Skyenterrieri ............................................ 2 ..............
Staffordshirenbullterrieri ..................18 ..............
Kerrynterrieri ........................................... 1 ..............
Vehnäterrieri .........................................10 ..............
Silkkiterrieri .............................................. 3 ..............
Yorkshirenterrieri .................................11 ..............
Valkoinen länsiylämaanterrieri ......... 7 ..............

KEHÄ 7
JOHAN JUSLIN .................................................100
*Siperianhusky .....................................30 ..... 9:00
urokset 15, nartut 15
*Chow chow ............................................ 3 ..............
*Thai ridgeback ...................................... 2 ..............
*Shiba ........................................................ 1 ..............
*Jackrussellinterrieri ...........................26 ...11:00
*Amerikankarvatonterrieri ................. 2 ..............
*Borderterrieri ......................................12 ..............
*Englanninkääpiöterrieri .................... 7 ..............
*Glen of imaalinterrieri ........................ 3 ..............
*Skotlanninterrieri ................................. 4 ..............
*Manchesterinterrieri ........................... 9 ..............
*Walesinterrieri ....................................... 1 ..............



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 
Häijään Neste - Kauppaku-

ja 1 , 38420 Sastamala

TUOMARINMUUTOKSET 
Olemme joutuneet teke-

mään joitakin tuomarimuu-
toksia, jotka selviävät aikatau-
lusta. Maksunpalautukseen 
oikeuttavat tuomarimuutokset 
on merkitty *-merkillä. Lä-
hetä perumisviestisi info@
pawdium.fi 29.4.17 mennessä 
ja laita viestiin koiran nimi, 
rekisterinumero, näyttelyn 
nimi, maksamasi summa sekä 

tilinumerosi palautusta varten. 
Maksusta voidaan vähentää 
kohtuulliset pankkikulut.

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 

KOIRIEN MITTAUS 
Kaikkien tarkastettavien 

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

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) arki-
sin klo 12–18. Näyttelypäivänä 
näyttelyn toimisto: puh. 040 
1487 780.

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-
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: Tun-

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää!

SASTAMALA RYHMÄNÄYTTELY FCI 3/4 JA 5

nistusmerkintä on pakollinen 
Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpai-
luissa. Tunnistusmerkintänä 
hyväksytään tatuointi tai mi-
krosiru. Tunnistusmerkinnät 
tarkastetaan pistokokein. Koi-
ra, jota ei ole tunnistusmerkit-
ty, suljetaan pois näyttelyistä. 
Tunnistusmerkinnän on oltava 
luettavissa tapahtumapaikalla 
tai osallistumisoikeus kysei-
seen 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 

RYHMÄKILPAILUT
 
FCI 3/4 
 Tarmo Viirtelä
FCI 5 
 Jukka Kuusisto
Paras veteraani 
 Esko Nummijärvi
Paras kasvattajaryhmä  

 Sakari Poti
Best in Show 
 Maija Mäkinen


