
RYHMÄNÄYTTELY FCI:N RYHMILLE 3/9 ja 7/8, ÄÄNEKOSKI 2.6.2018 
 
Oheisena näyttelyn arvosteluaikataulu ja koiran 
näyttelynumero. Näyttely pidetään 
Liikuntapuistossa, Römminkatu 22 (entinen 
osoite: Honkolankatu 22), 44120 Äänekoski 
(sijaintikoordinaatit: 62,6132, 25.7127). 
Näyttelypaikalle on opastus. Kehät sijaitsevat 
nurmikentällä. Teltat on pystytettävä niille 
merkityille alueille. 
 
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 10.00. Näyttelyyn on saavuttava klo 
12.00 mennessä. Tuomari arvostelee noin 18-20 
koiraa tunnissa. Näyttely on Drive-In, joten 
näyttelystä voi poistua, kun koira on osallistunut 
kaikkiin niihin luokkiin, joissa se on oikeutettu 
kilpailemaan. Turistikoirat ovat tervetulleita 
näyttelypaikalle, mikäli niillä on rokotustodistus 
mukana. 
 
Eläinlääkärintarkastus 
Näyttelyssä ei ole varsinaista 
eläinlääkärintarkastusta, vaan se suoritetaan 
pistokokein. 
 
Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä 
Penikkatautirokotus:  
Penikkatautirokotus annetaan pennulle kaksi 
kertaa. Tehosterokotteesta tulee 
tapahtumahetkellä 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 
tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden ikäiselle 
koiralle annettu rokotus on voimassa yhden 

vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle 
annettu rokotus on 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. 
Epäselvä tatuointi ja toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan. 
 
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.  
 
Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Maarit 
Hassinen, puh. 040 831 0570 
Näyttelyn toimisto: Elsi Pääaho 040 590 6836 
 
Hinnat parkkimaksu 5 euroa (sis. luettelon), ei 
pääsymaksua. Näyttelypaikalla on kahvio ja 
tarvikemyyjä. Näyttelypaikalla on mahdollisuus 
myös kuvauttaa koiransa ammattilaisen toimesta 
korvausta vastaan. Näyttelypaikalla ei ole 
pankkiautomaattia, joten varaa mukaan käteistä 
rahaa. 

 

Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarimuutoksen vuoksi, lähetä peruutus viimeistään 
1.6.2018 postitetulla kirjeellä osoitteella: Eija Tuominen, Muuraksentie 751, 44780 Muurasjärvi, e-mail: 
eija.tuominen@suomi24.fi 
 
Koiran nimi ja rekisterinumero: ____________________________________________________________ 
 
Koiran rotu: ___________________________________________________________________________ 
 
Omistajan nimi ja osoite: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Pankkiyhteys: _________________________________________________________________________ 
 
Ilmoittautumismaksu:____________________________________________________________________ 



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU (tuomari arvostelee n. 18-20 koiraa tunnissa): 
*:llä merkityillä roduilla tuomarimuutos 

 
Kehä 1, tuomari Maija Mäkinen  62 
10.00 irlanninterrieri  1 
 karkeakarvainen kettuterrieri 3 
 sileäkarvainen kettuterrieri 3 
 borderterrieri  6 
 parsonrussellinterrieri 5 
 jackrussellinterrieri 6 
 brasilianterrieri 1 
 bedlingtoninterrieri 2 
 amerikanstaffordshirenterrieri 4 
 australianterrieri 2 
12.00 cairnterrieri  4 
 dandiedinmontinterrieri 1 
 valkoinen länsiylämaanterrieri11 
 amerikankarvatonterrieri 1 
 englanninkääpiöterrieri 2 
 karkeakarvainen  

saksanseisoja * 4 
 lyhytkarvainen  

saksanseisoja * 4 
 spinone *  1 
 lyhytkarvainen unkarinvizsla *1 
   
Kehä 2, tuomari Marja Talvitie  78 
10.00 lhasa apso  1 
 venäjäntoy, pitkäkarvainen 1 
 venäjäntoy, lyhytkarvainen 1 
 prahanrottakoira 3 
 bostoninterrieri 3 
 bolognese  1 
 bichon frisé  9 
 skotlanninterrieri 4 
 sealyhaminterrieri 1 
 norfolkinterrieri 1 
 norwichinterrieri 2 
 staffordshirenbullterrieri 8 
12.00 kääpiöbullterrieri 1 
 saksanmetsästysterrieri 2 
 vehnäterrieri  3 
 silkkiterrieri  2 
 yorkshirenterrieri 2 
 skyenterrieri  7 
 labradorinnoutaja * 26 
   
Kehä 3, tuomari Tanya Ahlman-Stockmari 76 
harjoitusarvostelija Marjo Nygård, 
kromfohrländer, havannankoira, coton de 
tulear, chihuahuat, papillon, kiinanpalatsikoira, 
shih tzu, mopsi, ranskanbulldoggi, cavalier 
kingcharlesinspanieli 
10.00 tiibetinterrieri  1 
 kromfohrländer 2 
 havannankoira 4 

 coton de tulear 5 
 chihuahua, pitkäkarvainen 13 
 chihuahua, lyhytkarvainen 10 
12.00 papillon  2 
 kiinanpalatsikoira, pekingeesi 5 
 shih tzu  2 
 mopsi  2 
 ranskanbulldoggi 12 
 cavalier kingcharlesinspanieli 1 
 kiharakarvainen noutaja * 1 
 sileäkarvainen noutaja * 1 
 pointteri *  1 
 punainen irlanninsetteri * 3 
 punavalkoinen  

irlanninsetteri * 1 
 englanninsetteri * 3 
 gordoninsetteri * 2 
 pienimünsterinseisoja * 3 
 italianseisoja *  2 
    
Kehä 4, tuomari Pirjo Aaltonen 85 
harjoitusarvostelija Jarmo Hilpinen, griffonit, 
kiinanharjakoirat  
10.00 pont-audemerinspanieli 1 
 novascotiannoutaja 4 
 kultainennoutaja 30 
 -urokset 11, nartut 17 
12.00 tiibetinspanieli  35 
 -urokset 11, nartut 24 
 griffon belge  1 
 petit brabancon 3 
 kiinanharjakoira 11 
   
Kehä 5, tuomari Annaliisa Heikkinen  67 
10.00 - villakoirien mittaus  
 villakoira, iso, musta, ruskea  

ja valkoinen  3 
 villakoira, keskikokoinen,  

musta, ruskea ja valkoinen 4 
 villakoira, keskikokoinen,  

harmaa, aprikoosi ja punainen2 
 villakoira, kääpiö, musta,  

ruskea ja valkoinen 8 
villakoira, kääpiö, harmaa, 
aprikoosi ja punainen 9 

 villakoira, toy 8 
12.00 englanninspringerspanieli 12 
 fieldspanieli  1 
 cockerspanieli  8 
 amerikancockerspanieli 1 
 espanjanvesikoira 7 
 lagotto romagnolo 4 

 


