
  ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU 

KEHÄ 1
HELIN TENSON...................................51
Akita .............................................10 ........ 11:00
Eurasier ...........................................3 ...................
Siperianhusky ...........................14 ...................
Samojedinkoira ........................24 ........ 12:30

KEHÄ 2
JUHA PUTKONEN.........................................78
Portugalinpodengo, 
- karkeakarvainen, pieni ...........1 ...........9:00
- sileäkarvainen, pieni ...............8 ...................
SPITZIEN MITTAUS ....................................9:30
Saksanpystykorva, 
- mittelspitz, musta ja ruskea 14 ..........9:40
- mittelspitz, muut värit .........12 ...................
- mittelspitz, valkoinen .............2 ...................
- kleinspitz, musta ja ruskea .12 ........ 11:30
- kleinspitz, muut värit ...........19 ...................
- kleinspitz, valkoinen ...............3 ...................
- keeshond ....................................7 ...................

KEHÄ 3
MARJATTA PYLVÄNÄINEN-SUORSA....59
Chow chow ...................................3 ........ 10:00
Japaninpystykorva .....................6 ...................
Basenji ............................................4 ...................
# Saksanpystykorva, pomeranian18 ...........
Lapinporokoira ............................4 ........ 12:00
Suomenlapinkoira ...................24 ...................

KEHÄ 4
MARIANNE HOLM.......................................44
Alaskanmalamuutti ...................7 ........ 11:00
Amerikanakita .............................5 ...................
Kaanaankoira ...............................1 ...................
Islanninlammaskoira ..............12 ...................
Ruotsinlapinkoira .......................2 ...................
Buhund...........................................2 ...................
Lunnikoira .....................................1 ...................
Ibizanpodenco, lyhytkarv. .......1 ...................
Meksikonkarvatonkoira, keskikok.1 ...........
Kainkoira ........................................2 ........ 13:00
Shikoku...........................................1 ...................
Koreanjindonkoira .....................1 ...................
Volpino italiano ...........................2 ...................
Länsigöötanmaanpystykorva 6 ...................

KEHÄ 5
REINO KORPELA...........................................67
Harmaa norjanhirvikoira .......11 ........ 10:00
Jämtlanninpystykorva ...........15 ...................
Karjalankarhukoira ..................16 ........ 11:30
Suomenpystykorva .................13 ...................
Pohjanpystykorva.......................8 ...................
Valkoinen ruotsinhirvikoira .....1 ...................
Itäsiperianlaika ............................2 ...................
Venäläis-eurooppalainen laika 1 ..................

KEHÄ 1
HELIN TENSON.............................................99
mäyräkoirien mittaus ..............................9:00
Mäyräkoira, 
- karkeakarvainen ....................33 ...........9:10
 pennut 1, urokset 15, nartut 17
- lyhytkarvainen .......................12 ........ 11:00
- pitkäkarvainen .......................12 ...................
Kääpiömäyräkoira 
- karkeakarvainen .......................9 ...................
- lyhytkarvainen ..........................5 ...................
- pitkäkarvainen .......................14 ...................
Kaniinimäyräkoira 
- pitkäkarvainen .......................14 ...................

KEHÄ 2
ANNA-BELLA HALTTUNEN
JUNIOR HANDLER ......................................... 10
 10-13 -vuotiaat ............................... 3 .... 10:00
 14-17 -vuotiaat ............................... 7 ...............
TARJA LÖFMAN.............................................30
* Welsh corgi pembroke  pennut2 .... 12:00
*Welsh corgi cardigan  ................18 ...............
*Lancashirenkarjakoira ................. 2 ...............
*Mudi.............................................. .... 5 ...............
*Shetlanninlammaskoira  pennut 3 ............

KEHÄ 3
MARJATTA PYLVÄNÄINEN-SUORSA......77
Sileäkarvainen collie ....................16 .......9:00
Pitkäkarvainen collie ...................42 ...............
 pennut 2, urokset 16
 nartut 24 ................................................... 11:00
 Australianpaimenkoira ..............15 ...............
*Mäyräkoira, 
- kaniinimäyräkoira karkeakarvainen  2 ....
- kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen      2 ....

KEHÄ 4
PÄIVI EEROLA..................................................79
 Welsh corgi pembroke  ei pen 37 .......9:00
 urokset 16, nartut 21
 Shetlanninlammaskoira ei pen 42 .... 11:15
 urokset 16, nartut 26

KEHÄ 5
ELENA RUSKOVAARA..................................85
 Bordercollie ....................................28 .......9:00
 Polski owczarek nizinny ............... 3 ...............
 Serra de airesinpaimenkoira ...... 2 ...............
 Puli, muut värit ............................... 4 .... 11:00
 Puli, valkoinen ................................. 1 ...............
 Pumi.................................................... 2 ...............
#Schipperke ....................................15 ...............
 Belgianpaimenkoira, groenendael 9 .........
 Belgianpaimenkoira, malinois... 8 ...............
 Belgianpaimenkoira, tervueren 13 ..............

 KEHÄ 6
MARIANNE HOLM.........................................82
 Australiankarjakoira ...................... 7 .......9:00
 Australiankelpie.............................. 6 ...............
 Ceskoslovensky vlcak ................... 2 ...............
 Saarloos wolfhond ........................ 1 ...............
 Bouvier .............................................. 1 ...............
 Etelävenäjänkoira .......................... 2 ...............
 Maremmano-abruzzese .............. 5 ...............
 Owczarek podhalanski ................ 3 ...............
 Brienpaimenkoira / briardi ......... 2 ...............
 Partacollie ......................................... 4 ...............
 Pitkäk. pyreneittenpaimenkoira 1 .... 11:00
 Tsekinpaimenkoira ........................ 5 ...............
 Saksanpaimenkoira .....................18 .................
Saksanpaimenkoira, pk ................ 6 .................
 Valkoinenpaimenkoira ................. 9 .................
 Schapendoes ................................... 9 .................
 Vanhaenglanninlammaskoira ... 1 .................

LAUANTAI 18.3.2017 SUNNUNTAI 19.3.2017

Tuomarimuutokset merkitty
# = ennaltailmoitettu 
varatuomari - ei oikeuta 
maksupalautukseen.
* = varatuomari - oikeuttaa 
maksupalautukseen.



Ohessa on näyttelymme arvioitu 
arvosteluaikataulu rotukohtaisine 
koiramäärineen sekä ilmoittamasi 
koiran numerolappu. Muista ottaa 
mukaan näyttelyyn koiran rekis-
teritodistus, rokotustodistukset 
ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa va-
rata klipsi, hakaneula tms. Muista 
myös näyttelyremmi, makuualusta 
ja vesikuppi! Ulkoiluta koirasi en-
nen näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttely on drive- in, joten arvos-
telun jälkeen saavat poistua muut 
paitsi rotunsa parhaat (ROP), ROP- 
veteraanit sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat. 

  NÄYTTELYPAIKKA
OSOITE: Bullerintie 40, 60200 Seinä-
joki 
Näyttelypaikka Hau-Hau Champion 
Areena on keinonurmipohjainen hal-
li. Hallissa on rajallisesti tilaa, joten 
pyydämme huomioimaan asian ot-
taessanne mukaan näyttelytavaroita. 
suuren koiramäärän takia turisti-
koirat ja ylimääräiset tavarat jäävät 
tällä kertaa kotiin. Hallin lämpötila on 
noin +14 C.

KARTTA JA AJO-OHJE: 
Näyttelypaikalle on opastus tieltä nro 
19.  Bullerintielle käännytään Kyrkös-
järventieltä, jonne käännytään tieltä 
Hamarintie/VT19.
AJO-OHJE
Ajo-ohje Ohikulkutie/etelä (Jalasjär-
veltä): Nouse rampilta, jossa opastus 
”Seinäjoki” ja lentokenttä. Käänny heti 
taajamamerkkien jälkeen Kyrkösjär-
ventielle (vasen). Kyrkösjärventieltä 
on opasteet ”Bullerin liikunta-alue”.

Ohikulkutie/pohjoisesta: Nouse ram-
pista ”VIRRAT/TÖRNÄVÄ” ja seuraa 

Seinäjoki-kylttejä. Käänny ensimmäi-
sestä valoristeyksestä (Hamarintie/
VT19, Hotelli Sorsanpesä jää vasem-
malle puolelle) vasemmalle. Aja Ha-
marintietä 1,2 km. Käänny juuri ennen 
taajamamerkkejä Kyrkösjärventielle 
(oikea). Kyrkösjärventieltä on opasteet 
”Bullerin liikunta-alue”.

Seinäjoen keskustan suunnasta (Vsa/
Kla): Käänny Hamarintielle/VT19 
(Hotelli Sorsanpesän valoristeykses-
tä oikealle). Aja Hamarintietä 1,2 km. 
Käänny juuri ennen taajamamerkkejä 
Kyrkösjärventielle (oikea). Kyrkösjär-
ventieltä on opasteet ”Bullerin liikun-
ta-alue”.

  ROKOTUSTENTARKASTUS
Rokotustodistusten tarkastus alkaa 
klo 8:00. Koirien tulee saapua näyt-
telypaikalle vähintään tuntia ennen 
arvioitua arvosteluajan alkamista.

TUOMARIMUUTOKSET
Olemme joutuneet tekemään muu-
tamia tuomarimuutoksia.
Joidenkin rotujen kohdalla on kyse 
varatuomarin käytöstä, mikä ei oi-
keuta maksupalautukseen. Mikäli 
peruutat koiran osallistumisen var-
sinaisen tuomarimuutoksen vuoksi 
(merkitty *-merkillä), ilmoita siitä 
lähettämällä numerolappu sekä tili-
numerosi osoitteella: Ryhmänäytte-
ly 2017/Sari Nevanpää, Koivikkosaa-
rentie 4, 60560 Halkosaari.Perumiset 
tulee lähettää viimeistään 16.3.2017 
(postileima).

    HINNAT
Sisäänpääsy ilmainen. 
Luettelo   5 €
Pysäköinti  ilmainen
eLuettelo 5 €, jonka maksuun tar-
vitset pankkitunnukset.

  PALKINNOT
Palkinnot on noudettava erillis-
estä palkintojenjakopisteestä ar-
vostelulipuketta vastaan klo 16:00 
mennessä eikä niitä lähetetä 
jälkikäteen.

  TIEDUSTELUT 
Ilmoittautumisia koskevat tiedus-
telut PawDium: info@pawdium.
fi tai 040 1487 780 (in English & på 
svenska) arkisin klo 12–18.  
Muut tiedustelut (myös näyttely-
päivänä)  puh: 044 2930 299/Sonja 
Mäkikangas

MUUTA
- koirien trimmaaminen hallissa on 
kielletty. Hallissa ei ole osoitettu eril-
listä trimmausaluetta.
- hallin sisätiloissa on pissa/kak-
kasakko 5 €
- Näyttelypaikalla on kahvio, jos-
ta voi ostaa suolaista/makeaa 
syötävää, ruokaa, kahvia/teetä sekä 
karkkia. Buffetissa vain käteinen 
raha.
- Paikalla on lisäksi koiratarvikkeita 
myyvä Roydon (http://www.roydon.
fi/). 
-Suuren koiramäärän takia tu-
ristikoirat ja ylimääräiset tavarat 
jäävät tällä kertaa kotiin.

MAJOITUS: 
Suosittelemme näyttelyvieraille 
majoituspaikaksi koiraystävällistä 
Hotelli Sorsanpesää. Hotelli sijaitsee 
noin 2 km päässä näyttelyalueelta.

AIKATAULU: 
Keskimäärin tuomarit arvostelevat 
15 - 20 koiraa tunnissa, mutta jotkut 
saattavat arvostella yli 20 koiraa 
tunnissa. Näyttelyyn tulee saapua 

  TERVETULOA SEINÄJOELLE

18.-19.3.2017!

RYHMÄKILPAILUT

LAUANTAI noin klo 15:00
FCI 5
>> Juha Putkonen
Paras veteraani
>> Marjatta Pylvänäinen-Suorsa,
Paras kasvattajaryhmä
>> Marjatta Pylvänäinen-Suorsa,
 
SUNNUNTAI noin klo 15:30
Junior Handler 
>> Anna-Bella Halttunen
FCI 1/4
>> Päivi Eerola,
Paras veteraani
>> Helin Tenson
Paras kasvattajaryhmä
>> Helin Tenson
Best in Show
 >> Helin Tenson

viimeistään kello 12.00.

 ROKOTUSOHJEET
Näyttelyssämme noudatetaan 
Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä  rokotusmääräyksiä. 
Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
jokaisen koiran rokotustodistukset. 
Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, il-
moittautumismaksua ei makseta 
takaisin. 1.1.2015 alkaen rokotus-
määräyksissä penikka-ja raivotau-
tirokotuksien varoajat pidentyivät 
kolmeen viikkoon. 

Tunnistusmerkintä Tunnis-
tusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistus-
merkintänä hyväksytään tatuointi 
tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät 
tarkastetaan pistokokein. Koira, jota 
ei ole tunnistusmerkitty, suljetaan 
pois näyttelyistä. Mikäli tatuointi 
on epäselvä, koira saa osallistua, 
mutta omistajan on huolehdittava 
siitä, että koira tunnistusmerkitään 
uudelleen ja uudesta merkitsemi-
sestä toimitetaan todistus näytte-
lytoimikunnalle kuukauden sisällä 
näyttelyistä. Tunnistusmerkinnän on 
oltava luettavissa tapahtumapaikalla 
tai osallistumisoikeus kyseiseen tapah-
tumaan ei täyty.

Antidoping valvonta Suomen 
Kennelliiton valtuuston hyväk-
symät antidopingsäännöt koske-
vat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 
kokeita. Lisätietoa tietoa osoittees-
sa www.kennelliitto.fi

Kehäkartta nettisivuilla!

Mukavaa näyttelypäivää!

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


