
TERVETULOA KOIRANÄYTTELYYN NOUSIAISIIN!
Oheisena on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyt-
telynumero. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistuk-
set, näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi 
rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvat-
tajaluokkiin kuuluvat koirat.  Loppukilpailut aloitetaan noin klo 14.30.
Näyttelyssä ei järjestetä BIS-juniori loppukilpailua.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka Nouste Areena
Osoite: Koljolantie 34, 21270 Nousiainen
             
Näyttelyalueelle ei saa tulla koronaoireisena.
Covid -19 epidemian osalta näyttelyssä noudatetaan viranomaisten 
määräyksiä ja suosituksia sekä Kennelliiton ohjeita. Järjestelyihin 
voidaan tehdä muutoksia, jos yleiset tai alueelliset ohjeet ja määrä-
ykset muuttuvat.

Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Huolehdi hy-
västä käsihygieniasta, pese käsiä usein ja käytä käsidesiä näyttely-
päivän aikana.

Saapuminen näyttelyyn
Näyttelyn toimisto avataan kello 7.30 ja arvostelu kehissä alkaa kello 
9.00. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen arvioitua 
arvosteluaikaa. Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa näyt-
telypaikalle. Tuomarit arvostelevat keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa, 
osa mahdollisesti nopeammin. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saa-
da ainoastaan laatuarvostelun. 
Rokotusten tarkastus tehdään pistokokein klo 7:30 – 13:00.

Hinnasto
Ei sisäänpääsymaksua
Parkkimaksu 5 €, vain käteismaksu.
Painettu luettelo 5 €, MobilePay 0500 823593 tai käteismaksu.
Mobiililuettelo  2,99 € 
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun 
tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google 
Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. 
Sähköisen näyttelyluettelon voi tilata sekä maksaa sovelluksen kautta 
näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamu-
na kello 6.00.

Näyttelyalueella on kahvio, jossa käy maksutapana käteismaksu tai 
MobilePay 0500 823593

Palkinnot
Palkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta näyttelyn ajan 
esittämällä koiran arvostelulomake.  Palkintoja ei lähetetä postitse.
Tässä näyttelyssä jaetaan palkinto seuraavista palkintosijoista: 
ROP, VSP, SERT, ROP-pentu, VSP-pentu, ROP-veteraani, VSP-veteraani, 
ROP-kasvattaja ja FI MVA. Palkintovaihtoehtona: pokaali, palkintokortti 
tai tavarapalkinto.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) 
puh. (09) 887 30 320 tai e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut: lspky@gmail.gom / 0500 823 593
Tiedustelut näyttelypäivänä:  040 7580 732

Tuomarinmuutokset
Koiramäärän vuoksi näyttelytoimikunta on joutunut tekemään joitain 
siirtoja ennalta varalle ilmoitetulle tuomarille. Nämä on merkitty #-mer-
killä, eivätä siirrot oikeuta maksunpalautukseen. 

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu noudat-
tamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä 
täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät Kennel-
liiton kotisivuilta.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä 
rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa rokotukset pisto-
kokein. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautu-
mismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty rokotteen viimei-
nen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. 
Koiran rokotustodistuksen tai -passin lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa 
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seu-
raavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: 
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta 
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtuman 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. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen 
eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan mak-
satulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ol-
lut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, 
kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja do-
pingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnis-
ta, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun 
pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistus-
merkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumas-
ta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumi-
sen tapahtumaan.



KEHÄ 3
Tiina Illukka .........................................................89 
dalmatiankoira ......................................................................9 09.00
pesukarhukoira .....................................................................1 
suomenajokoira ....................................................................3 
beagle .......................................................................................4 
dreeveri ....................................................................................4 
basset artésien normand ...................................................1 10.15
bretagnenbassetti ................................................................1 
basset hound .........................................................................3 
petit basset griffon vendéen ............................................1 
rhodesiankoira ......................................................................4 
portugalinvesikoira ..............................................................4 
#novascotiannoutaja ....................................................... 14 
#jackrussellinterrieri ......................................................... 17 11.45
#staffordshirenbullterrieri .............................................. 23 

KEHÄ 4
Zidy Munsterhielm-Ehnberg .............................26 
#englanninkääpiöterrieri ...................................................5 10.00
länsigöötanmaanpystykorva ...........................................5 
lapinporokoira .......................................................................3 
suomenlapinkoira ............................................................. 13 
Matti Palojärvi ....................................................32 
harmaa norjanhirvikoira ................................................. 15 11.30
jämtlanninpystykorva .........................................................7 
pohjanpystykorva ................................................................2 
suomenpystykorva ..............................................................2 
karjalankarhukoira ...............................................................6 

LOPPUKILPAILUT

FCI 3  ........................................................Marja Salminen
FCI 5  ..........................................................Matti Palojärvi
FCI 6  ...............................................................Tiina Illukka
FCI 8  ..............................................................Arja Koskelo

BIS veteraani, BIS kasvattajaryhmä ...  Arja Koskelo
Best in Show  ...............................................Tiina Illukka 

Arvioitu arvosteluaikataulu

# = Ennalta varalle ilmoitettu tuomari
Näyttelyn koiramäärä ...............................................300  

KEHÄ 1
Arja Koskelo ........................................................77 
sileäkarvainen noutaja .................................................... 10 09.30
kultainennoutaja ............................................................... 19 
labradorinnoutaja ................................................................7 
kooikerhondje .......................................................................4 
espanjanvesikoira .................................................................3 
barbet .......................................................................................2 
englanninspringerspanieli ................................................7 12.15
walesinspringerspanieli .....................................................4 
lagotto romagnolo...............................................................7 
cockerspanieli ..................................................................... 14 

KEHÄ 2
Marja Salminen ...................................................76 
norfolkinterrieri .....................................................................6 09.00
norwichinterrieri ................................................................ 10 
lakelandinterrieri ..................................................................1 
irlanninterrieri ........................................................................3 
australianterrieri ...................................................................1 
glen of imaalinterrieri .........................................................3 
cairnterrieri .............................................................................9 
manchesterinterrieri ...........................................................1 11.00
bullterrieri ...............................................................................2 
karkeakarvainen kettuterrieri ..........................................2 
amerikanstaffordshirenterrieri ........................................3 
kerrynterrieri ..........................................................................1 
brasilianterrieri ......................................................................5 
parsonrussellinterrieri .........................................................6 
borderterrieri ...................................................................... 15 
valkoinen länsiylämaanterrieri ........................................1 
skotlanninterrieri ..................................................................4 
silkkiterrieri .............................................................................2 
yorkshirenterrieri ..................................................................1 

Hyvää näyttelypäivää!

Järjestäjät: Lounais-Suomen pystykorvayhdistys ry,  Metsästysseura Repo ry , Nousiaisten Metsästysseura Paukku ry


