Äänekoski 13.8.2022
ryhmänäyttely FCI 3/10 & 6/8
Tervetuloa näyttelyyn!
Ohessa näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu ja näyttelynumero. Ota näyttelyyn mukaan koirasi rekisteri- ja
rokotustodistus, näyttelynumero ja sille hakaneula tai muu pidike. Varaa mukaan siisti näyttelytalutin,
vesikuppi, makuualusta, sekä kakkapusseja (tarvittaessa saat niitä myös paikanpäältä).
Näyttelypaikka on Äänekosken Liikuntapuisto os. Römminkatu 22, 44120 Äänekoski . Näyttelypaikalle
on opastus. Kehät sijaitsevat nurmipohjalla. Toivomme, että jokainen huolehtii omalta osaltaan alueen
siisteydestä mm. siivoten koiransa jätökset ja muut roskat roskikseen.
Näyttelyalue aukeaa klo 8.00. Rokotukset ja tunnistusmerkinnät tarkastetaan pistokokein. Koirien arvostelu
alkaa kehän mukaan joko klo 9.00 tai 10:00. Näyttelyyn osallistuvan tulee saapua paikalle hyvissä ajoin (n. 1
tuntia ennen) ennen kyseisen rodun arvioitua arvosteluaikaa. Kuitenkin viimeistään kello 12.00.
Keskimäärin tuomarit arvostelevat 15–20 koiraa tunnissa. Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä
kellonaikaa. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan laatuarvostelun. Koirien saamat
palkintoesineet on noudettava palkintojenjaosta näyttelyn aikana, sillä niitä ei toimiteta jälkikäteen.
Olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia muutamaan rotuun, nämä muutokset ilmenevät
aikataulusta # -merkinnällä. Kyseiset rodut arvostelee ennalta ilmoitettu varatuomari, joten näin ollen
muutos ei oikeuta maksunpalautuksiin. Maksunpalautuksiin ei myöskään oikeuta se, mikäli koira hylätään
puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten, puuttuvan tunnistusmerkinnän tai sairastumisen takia.
Teltoille on varattu omat alueet kehien ulkoreunoilta. Kehien välissä olevat reitit toimivat hätäreitteinä
hälytysajoneuvoille. Koiria ei saa jättää autoihin etenkään aurinkoisella säällä. Turistikoirat ovat
tervetulleita, niitä koskevat samat tunnistusmerkintä ja rokotusmääräykset. Saavuthan vain terveenä
paikalle.
Varaa tasaraha 5 euron parkkimaksua varten (jaamme 1 luettelon/autokunta). Ei sisäänpääsymaksua.
Näyttelyalueella on telttakahvila.
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut ensisijaisesti
sähköpostitse Elsi Pääaho email. elsi.paaaho@live.fi p. 040
590 6836
Muut tiedustelut Hilkka Kosonen p. 040 554 5846 myös
näyttelypäivänä

Järjestävät yhdistykset toivottavat
mukavaa näyttelypäivää!
Ala-Keiteleen kennelkerho
Suolahden Metsästysseura
Hietaman Haukku

KENNELLIITON SÄÄNNÖT JA OHJEET OSALLISTUJILLE
Näyttelysäännöt
Ilmoittaessaan
koiransa
näyttelyn
näytteilleasettaja
sitoutuu
noudattamaan
Suomen
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä
täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.
Tunnistusmerkinnän tarkastaminen näyttelyissä, kokeissa ja
kilpailuissa Hyväksytty Kennelliitossa 27.11.2015, voimassa
1.1.2016
Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin
näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin (jäljempänä
tapahtuma) osallistuville koirille. Ilmoittaessaan koiran
tapahtumaan omistaja sitoutuu noudattamaan tapahtumaan
liittyviä sääntöjä ja ohjeita. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa
tunnistusmerkinnän.
Tunnistusmerkintä
tarkastetaan
ensisijaisesti
koiran
rekisteritodistuksesta
ennen
arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät
lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos
tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty,
tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä
tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru
estää koiran osallistumisen tapahtumaan
Antidoping-valvonta Suomen Kennelliiton valtuuston
hyväksymät antidoping-säännöt ovat tulleet voimaan
1.12.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.
Lisätietoja
antidoping-valvonnasta
Kennelliiton
internetsivuilta.
Typistetyt koirat Typistetyt koirat eivät saa osallistua
näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin Suomessa.
Ohje Kennelliiton rokotusmääräyksistä:
Hyväksytty hallituksessa 12.12.2019, voimassa 1.2.2020
alkaen
Koiranäyttelyissä, –kokeissa ja -kilpailuissa sekä muissa
järjestetyissä koirien joukkotilaisuuksissa (myöhemmin
tapahtuma) noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen
hyväksymiä alla olevia rokotusmääräyksiä. 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:
Penikkatauti-,
parvovirusripulija
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
valmisteyhteenvedon mukaisesti.

ko.

rokotteen

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-, parvovirusripuli- ja tarttuva
maksatulehdusrokotuksen
sekä
raivotautirokotuksen
varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua
seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22.
päivä rokotuksesta.
Lisäohjeita
rokotuksista
koiran
omistajille
ja
eläinlääkäreille: (eläinlääkäri voi tapauskohtaisesti suositella
myös toisenlaista rokotusohjelmaa) Koiralla tulee olla
rokotustodistus
(Omakoira-sovelluksessa
näkyvä
rokotustieto, rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran
tunnistusmerkintätiedot ja edelliset rokotukset. Eläinlääkärin
on merkittävä koiralle annettuun rokotustodistukseen ko.
rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Penikkatauti-,
parvovirusripuli,
tarttuva
maksatulehdusja
kennelyskärokote (nelosrokote tai kolmoisrokote ja
kennelyskärokote) suositellaan annettavaksi ensimmäisen
kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan 4
viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäinen
raivotautirokotus (rabies) annetaan aikaisintaan 4 kk ikäiselle
pennulle. Edellisistä rokotuksista on oltava eläinlääkärin
merkintä
lemmikkieläinpassissa
tai
muussa
rokotustodistuksessa.
Kennelyskärokotteen
uusimista
suositellaan vuosittain, jos koira osallistuu tapahtumiin.
Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan
Kennelliiton rokotusmääräysten lisäksi Ruokaviraston
kulloinkin voimassa olevia ohjeita. HUOM! Kennelliiton
rokotusmääräykset
voivat
poiketa
maahantuonnin
rokotusvaatimuksista.
Kulloinkin
voimassa
olevat
vaatimukset voi tarkistaa esim. Ruokaviraston kotisivuilta.
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä: Jos koira
sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai
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. Loistartunnat on asianmukaisesti
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

KEHÄ 1
Karin Bergbom
airedalenterrieri
vehnäterrieri
borderterrieri
saksanmetsästysterrieri
sileäkarvainen kettuterrieri
karkeakarvainen kettuterrieri
parsonrussellinterrieri
jackrussellinterrieri
ceskyterrieri
cairnterrieri
australianterrieri
staffordshirenbullterrieri

72
2
1
5
4
3
4
7
9
1
13
6
17

KEHÄ 2
Outi Piisi
venäjänvinttikoira
afgaaninvinttikoira
unkarinvinttikoira
saluki
whippet

40
5
4
1
8
22

KEHÄ 3
Jouko Leiviskä
barbet
lagotto romagnolo
portugalinvesikoira
kooikerhondje
englanninspringerspanieli
walesinspringerspanieli
viiriäiskoira
venäjänspanieli
cockerspanieli
amerikancockerspanieli
kultainennoutaja
labradorinnoutaja

66
1
3
3
2
8
2
1
1
6
2
23
14

09.00

11.00

10.00

11.00

10.00

KEHÄ 4
Hilkka Salohalla
#espanjanvesikoira
#kiharakarvainen noutaja
#sileäkarvainen noutaja
#novascotiannoutaja
amerikanstaffordshirenterrieri
biewerterrieri
silkkiterrieri
yorkshirenterrieri
englanninkääpiöterrieri
manchesterinterrieri
walesinterrieri
valkoinen länsiylämaanterrieri
norwichinterrieri
norfolkinterrieri
glen of imaalinterrieri

43
4
1
4
5
3
1
1
3
2
1
1
3
6
4
4

KEHÄ 5
Sakari Poti
dalmatiankoira
rhodesiankoira
amerikankettukoira
beagle
basset hound
bretagnenbassetti
dreeveri
hannoverinvihikoira
puolanjahtikoira
plottinajokoira
suomenajokoira

64
10
6
1
3
2
2
6
1
1
1
31

- urokset
- nartut

18
13

10.00

11.30

10.00

11.30

11.45

Rodut, joiden edessä # -merkintä on siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomarille.
Aikatauluun merkityt ajat ovat arvioituja arvosteluaikoja. Keskimäärin tuomarit arvostelevat 15–20 koiraa
tunnissa. Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä kellonaikaa. Arvostelusta myöhästynyt koira voi
saada ainoastaan laatuarvostelun. Huolehdi, että sinulla on kehässä oikea kilpailunumero - etenkin
esittäessäsi useampia koiria.

Ryhmäkilpailut alkavat kehien päätyttyä arviolta klo 14:30
FCI 3/10 ................................................................................................................................. Hilkka Salohalla
FCI 6/8 ..................................................................................................................................... Jouko Leiviskä
paras veteraani ...................................................................................................................... Hilkka Salohalla
paras kasvattajaryhmä ............................................................................................................. Jouko Leiviskä
Best in Show .......................................................................................................................... Hilkka Salohalla

