TERVETULOA ITSENÄISYYSPÄIVÄN
RYHMÄNÄYTTELYYN FCI osa 5 & 6 & 8
6.12.2021
PAIKKA: VALKEAKOSKEN RATSASTUSKESKUS, Penkkikoskentie 1, 37630
VALKEAKOSKI
Hei, olet saanut sähköpostiisi koirasi
näyttelynumeron ja arvioidun
aikataulun. Tarvitset mukaasi koiran
rokotustodistuksen, rekisterikirjan ja
näyttelyhihnan sekä hakaneulan
numeron kiinnittämistä varten. Muista
ulkoiluttaa koirasi ennen näyttelyyn
saapumista.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka: Valkeakosken
ratsastuskeskus, Penkkikoskentie 1,
37630 Valkeakoski.
Pysäköintialue on Valkeakosken
ammattiopistolla. Seuraa
pysäköinninohjausta.

Rokotustodistukset
Näyttelyssä rokotukset tarkastetaan
pistokokein koko näyttelyn alueella
koko näyttelyn ajan. Varaudu
esittämään koirasi rokotustodistus
toimihenkilön sitä pyytäessä.

Pääsymaksu
Näyttelyssä ei ole pääsy- tai
pysäköintimaksua.

Tuomarinmuutokset

Erittäin suuresta koiramäärästä
johtuen toivomme koirien saapuvan
paikalle noin tuntia ennen arvioitua
arvostelua ja koirien, jotka eivät
osallistu loppukilpailuihin, poistuvan
näyttelypaikalta arvostelun jälkeen.

Suuresta koiramäärästä johtuen
toimikunta on joutunut tekemään
paljon tuomarinmuutoksia.
Tuomarinmuutokset on merkitty
aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat
tästä johtuen perua koirasi
osallistumisen, tulee siitä ilmoittaa
viimeistään 3.12.2021 klo 23:59
lähetetyllä sähköpostilla osoitteeseen
reetta.orava@gmail.com. Liitä mukaan
koirasi numerolappu ja tilinumero
palautusta varten.
Näyttelytoimikunnalla on oikeus
vähentää palautuksesta käsittelykulut.

Näyttelypaikalla on valokuvauspiste
ulkona.

Huomioithan, että koiran
sairastuminen ei oikeuta palautukseen.

Näyttelypaikkana toimii
maneesi. Kehät 1 ja 2 ovat
ULKONA.

Tiedustelut
Reetta Orava mieluiten sähköpostilla
reetta.orava@gmail.com tai 050 338
0114

Palkinnot
Palkinnot on noudettavissa
palkintopisteeltä arvostelulomaketta
vastaan näyttelyn ajan. Palkintoja ei
postiteta jälkikäteen.

vähän häkkejä, trimmauspöytiä,
tuoleja yms..
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn
näytteilleasettaja sitoutuu
noudattamaan Suomen Kennelliiton
voimassa olevia näyttelysääntöjä ja
niitä täydentäviä ohjeita sekä
rokotusmääräyksiä, ja myös
Kennelliiton, AVI:n ja valtioneuvoston
ohjeistuksia koronan leviämisen
ehkäisystä.

Rokotusmääräykset

Muuta infoa
Näyttelyssämme on käytössä
mobiililuettelo. Luettelon voi ladata
sovelluskaupoista nimellä Showlinkmobiili. Sähköisen luettelon hinta on
2,99 eur ja se julkaistaan
näyttelypäivän aamuna klo 6.00.
Näyttelyssä on myynnissä jonkin
verran paperisia luetteloita, hinta on 4
eur/kpl.
Näyttelypaikalla on myynnissä pientä
suolaista, lämmintä juotavaa ja lettuja.
Suuren koiramäärän takia maneesissa
tulee olemaan erittäin ahdasta.
Toivomme, että näyttelypaikalta
poistuttaisiin koiran arvostelun
päätyttyä. Lisäksi toivomme, että
maneesiin tuotaisiin mahdollisimman

Noudatamme näyttelyssämme
Kennelliiton rokotusmääräyksiä.
Koiran rokotustodistuksen lisäksi
myös Kennelliiton
Omakoira-mobiilisovellus toimii
virallisena rokotustodistuksena
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja
-kokeissa. Näyttelyyn osallistuvilta
koirilta tarkastetaan rokotukset
pistokokein näyttelyalueella.
Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin
ilmoittautumismaksua, mikäli koira
hylätään puutteellisten tai
vanhentuneiden rokotusten takia.
Tapahtuman järjestäjien
velvollisuutena on tarkistaa, että
rokotusmääräyksiä on noudatettu.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä
koiran yksiselitteiset tunnistustiedot
sekä koiralle annetun rokotteen
valmisteyhteenvedon mukainen
rokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla
läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla
voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatautirokotus-,
parvovirusripuli- ja tarttuva
maksatulehdusrokotus: Koiran
pitää olla rokotettu penikkatautia,
parvovirusripulia ja tarttuvaa
maksatulehdusta vastaan vähintään
kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta
tulee tapahtumanhetkellä olla kulunut
vähintään 21vrk (kolmen viikon
varoaika). Alle vuoden iässä annettu
tehosterokotus on voimassa yhden
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana
annetut tehosteet ovat voimassa ko.
rokotteen valmisteyhteenvedon
mukaisesti.
Raivotauti- eli rabiesrokotus:
Koiran ensimmäisestä
raivotautirokotuksesta tulee
tapahtumanhetkellä olla kulunut
vähintään 21vrk (kolmen viikon
varoaika). Alle vuoden iässä annettu
rokotus on voimassa yhden vuoden.
Vuoden iässä tai vanhempana annetut
rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Tartuntatauteihin liittyviä muita
määräyksiä. Jos koira sairastuu
penikkatautiin, tarttuvaan
maksatulehdukseen, kennelyskään
tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon,
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan
mahasuolikanavan 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.
Typistetyt koirat eivät saa osallistua
näyttelyihin.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen
kaikille Kennelliiton virallisiin
näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja
testeihin osallistuville koirille.
Tunnistusmerkintänä hyväksytään
tatuointi tai mikrosiru.
Tunnistusmerkinnät tarkastetaan
pistokokein. Epäselvä tatuointi tai
toimimaton mikrosiru estää koiran
osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston
hyväksymät antidoping-säännöt ja
dopingvalvonta koskevat kaikkia
Suomen Kennelliiton myöntämiä
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa
www.kennelliitto.fi

Koronan leviämisen ehkäisy
Näyttelyalueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja Kennelliiton ohjeita
yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisessä.
• Kehät 1 ja 2 sijaitsevat ulkona, niissä ei vaadita koronapassia
• Kehät 3-10 sijaitsevat sisätiloissa.
• Koronapassi vaaditaan kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä, jotka saapuvat
sisätiloihin

Koronapassi (EU:n koronatodistus) koostuu kolmesta
osasta, joista yhden on oltava voimassa, jotta koronapassi
on voimassa:
● koronarokotustodistus (2 rokoteannosta) TAI
● testitulostodistus (negatiivinen koronatestitulos
maks. 72 h aiemmin)
● todistus alle 6 kk aiemmin sairastetusta
koronavirustaudista.
• Näyttelyyn ei saa tulla oireisena (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus,
lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky). Portilla selvästi oireinen ihminen pysäytetään ja
pääsy näyttelyalueelle estetään.
• Lähikontaktia tulee välttää.
• Hyvä käsihygienia estää koronatartuntoja.
• Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.
• Mikäli näyttelyssä käyneiltä todetaan koronavirus tartunta, tekevät viranomaiset
tartunnanjäljityksen muiden altistuneiden henkilöiden löytämiseksi. Jotta
viranomaisten tartuntajäljitykset helpottuvat annamme heille ilmoittautumisen
yhteydessä annetut yhteystiedot.
Ryhmäkilpailut
Ryhmäkilpailut aloitetaan heti, kun arvostelu rotukehissä on päättynyt.

KEHÄ 1, ulkona
Sakari Poti
70
Harjoitusarvostelija: Nieminen Antti, itäsiperianlaika, länsisiperianlaika,
suomenlapinkoira
hälleforsinkoira
1
09.00
itäsiperianlaika
3
länsisiperianlaika
3
ruotsinlapinkoira
2
valkoinen ruotsinhirvikoira 1
lapinporokoira
16
suomenlapinkoira
44
10.30
- pennut
5
- UROKSET
23
- NARTUT
16
12.15
KEHÄ 2 , ulkona
Matti Palojärvi
66
Harjoitusarvostelija: Nieminen Antti, harmaa norjanhirvikoira, jämtlanninpystykorva
* suomenpystykorva
15
10.00
* harmaa norjanhirvikoira 11
11.30
* jämtlanninpystykorva
17
* pohjanpystykorva
10
* karjalankarhukoira
13
KEHÄ 3
Sophie Aspholm
beagle
amerikankettukoira
basset artésien normand
basset hound
bretagnenbassetti
dalmatiankoira
- pennut
4
- UROKSET 13
- NARTUT
16
dreeveri
dunkerinajokoira
eestinajokoira
pesukarhukoira
plottinajokoira
puolanjahtikoira
rhodesiankoira
smoolanninajokoira
venäjänajokoira
vihikoira
petit basset griffon vendéen

78
13
2
1
2
1
33

3
1
1
1
1
1
7
1
1
1
8

09.00

10.00

11.00
12.00

13.00

KEHÄ 4
Juha Putkonen
86
cockerspanieli
53
- pennut
1
- UROKSET 14
- NARTUT
38
* grand basset griffon vendéen 10
walesinspringerspanieli
23

09.00

12.15

KEHÄ 5
Satu Ylä-Mononen
80
Harjoitusarvostelija: Metteri-Gold Kaisa, labradorinnoutaja
Harjoitusarvostelija: Sarparanta Virpi, labradorinnoutaja
* labradorinnoutaja (nartut + ROP) 09.00
- UROKSET 0
- NARTUT
80
KEHÄ 6
Pirjo Aaltonen
* islanninlammaskoira
* barbet
* chesapeakelahdennoutaja
* clumberinspanieli
* fieldspanieli
* irlanninvesispanieli
* kiharakarvainen noutaja
* portugalinvesikoira
* venäjänspanieli
* viiriäiskoira
* amerikancockerspanieli

80
11
9
1
3
9
1
8
18
1
2
17

09.00
10.00

11.30
12.30

KEHÄ 7
Pia Itkonen
86
Harjoitusarvostelija: Metteri-Gold Kaisa, labradorinnoutaja
Harjoitusarvostelija: Sarparanta Virpi, labradorinnoutaja
* novascotiannoutaja
24
09.00
* labradorinnoutaja (Pennut + urokset)
62
10.15
- pennut
10
- UROKSET 52
- NARTUT
0
KEHÄ 8
Tarja Löfman
80
Harjoitusarvostelija: Metteri-Gold Kaisa, lagotto romagnolo, sileäkarvainen noutaja
kooikerhondje
15
09.00
lagotto romagnolo
23
länsigöötanmaanpystykorva 19
11.15
sileäkarvainen noutaja
23
12.30

KEHÄ 9
Reino Korpela
* suomenajokoira
kultainennoutaja
- pennut
10
- UROKSET 36
- NARTUT
38
KEHÄ 10
Pekka Teini 88
espanjanvesikoira
- pennut
2
- UROKSET 14
- NARTUT
21
lunnikoira
englanninspringerspanieli
- pennut
6
- UROKSET 15
- NARTUT
28

95
11
84

09.00

12.30

37

2
49

Näyttelyalueen kartta

09.00

10.00
11.15

12.30

