
 

  

RYHMÄNÄYTTELY FCI:N RYHMILLE 2 ja 7/8, ÄÄNEKOSKI 5.9.2015 

 

Oheisena näyttelyn arvosteluaikataulu ja koiran näyttelynumero. Näyttely pidetään Äänekosken 

liikuntapuiston nurmikentällä, Römminkatu 22 (entinen osoite: Honkolankatu 22), 44120 Äänekoski. 

Näyttelypaikalle on opastus. 

 

Muistathan ottaa näyttelyyn mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja 

hakaneulan. Muista myös koiran näyttelyhihna ja vesikuppi. Näyttelyyn saapuminen alkaa klo 8.30 ja 

koirien arvostelu alkaa klo 9.30-10.00. Näyttelyyn on saavuttava klo 12.00 mennessä. Näyttely on Drive-In, 

joten näyttelystä voi poistua, kun koira on osallistunut kaikkiin niihin luokkiin, joissa se on oikeutettu 

kilpailemaan. 

 

Eläinlääkärintarkastus 

Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, vaan se suoritetaan pistokokein. 

 

Huom! Rokotusmääräykset ovat muuttuneet 1.1.2015 alkaen. 

 

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä 
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia 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 raivotautirokotuksesta 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. 

Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: 

Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 

tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). 

 

Tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä. 

Tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein ennen arvostelua. Koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, suljetaan 

pois näyttelystä. Mikäli tatuointi on epäselvä, koira saa osallistua, mutta omistajan on huolehdittava siitä, 

että koira tunnistusmerkitään uudelleen ja uudesta merkitsemisestä toimitetaan todistus 

näyttelytoimikunnalle kuukauden sisällä näyttelystä. 

 

Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten tai 

vanhentuneiden rokotusten tai puuttuvan tunnistusmerkinnän takia. Myöskään koiran sairastuminen ei 

oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen. 

 

Antidoping-valvonta 
Suomen kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. 

Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen kennelliiton hyväksymiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Ajankohtaista tietoa osoitteesta www.kennelliitto.  

 

Hinnat Luettelo 3 euroa, parkkimaksu 2 euroa, ei pääsymaksua 

HUOM! Näyttely järjestetään urheilualueella, joten trimmaus ja koirien ulkoilutus sekä tupakointi on 

sallittu VAIN niille osoitetuilla paikoilla! 

 

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Maarit Hassinen, puh. 040 831 0570 

Näyttelyn toimisto: Elsi Pääaho, puh. 040 590 6836
 

http://www.kennelliitto/


 

  

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU 

#:llä merkityillä roduilla ennalta varalle ilmoitettu tuomari, ei oikeuta ilmoittautumismaksun 

palautukseen 

 

Kehä 1, tuomari Marjo Järventölä  

10.00 leonberginkoira 19 

 newfoundlandinkoira 11 

 bernhardinkoira,  

lyhytkarvainen 1 

 bernhardinkoira,  

pitkäkarvainen 1 

 hovawart  6 

12.00 bordeauxindoggi 1 

 cane corso  1 

 bokseri  5 

 snautseri, musta 1 

 snautseri, pippuri & suola 2 

 kääpiöpinseri  8 

   56 

   

Kehä 2, tuomari Markku Kipinä  

10.00 berninpaimenkoira 18 

 kaukasiankoira 2 

 uruguayan cimarron 1 

 tanskalais-ruotsalainen  

pihakoira  3 

 pinseri  4 

 apinapinseri  2 

 suursnautseri, musta 3 

11.45 kääpiösnautseri,  

musta-hopea  9 

 kääpiösnautseri,  

pippuri & suola 10 

 kääpiösnautseri, valkoinen 2 

   54 

   

Kehä 3, tuomari Marjatta Pylvänäinen-Suorsa 
9.30 rottweiler  19 

 bullmastiffi  1 

 mastiffi  2 

 shar pei  1 

 tiibetinmastiffi 3 

 tanskandoggi, keltainen  

ja tiikerijuovainen 4 

 tanskandoggi, musta  

ja harlekiini  3 

 tanskandoggi, sininen 3 

11.30 landseer  4 

 isosveitsinpaimenkoira 2 

 gordoninsetteri 2 

 punainen irlanninsetteri 12 

 pienimünsterinseisoja 1 

 pointteri  1 

 perdiguero de burgos 1 

 spinone  1 

 bretoni  2 

 lyhytkarvainen  

saksanseisoja  11 

   73 

   

Kehä 4, tuomari Harry Tast  

10.00 kultainennoutaja 45 
 -pennut 3, urokset 18, nartut 24  

12.15 labradorinnoutaja 19 

   64 

   

Kehä 5, tuomari Tarja Hovila  

9.30 kiharakarvainen noutaja # 5 

 novascotiannoutaja # 4 

 sileäkarvainen noutaja # 9 

 portugalinvesikoira # 5 

 espanjanvesikoira 1 

 lagotto romagnolo 11 

 kooikerhondje # 1 

 fieldspanieli  1 

11.30 clumberinspanieli 2 

 amerikancockerspanieli 4 

 cockerspanieli 11 

 walesinspringerspanieli 6 

 englanninspringerspanieli 10 

   70 

 

Ryhmäkilpalut alkavat n. klo 14.30  

 

paras veteraani  Harry Tast 

ryhmä 2   Markku Kipinä 

ryhmä 7/8   Tarja Hovila 

paras kasvattajaryhmä  Marjatta  

  Pylvänäinen-Suorsa 

näyttelyn paras  Harry Tast 

  


