
Tervetuloa Paraisille!
Oheisena näyttelymme arvioitu arvosteluai-
kataulu sekä koirasi näyttelynumero. Muista 
ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteri-
kirja, rokotustodistukset, näyttelynumero 
ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä ve-
sikippo. Ulkoiluta koirasi ennen näyttely-
alueelle saapumista. Näyttely on drive-in, jo-
ten arvostelun jälkeen saavat poistua muut 
paitsi rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit 
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin 
kuuluvat koirat.

Ajo-ohje

Näyttelypaikka: Koivuhaan Urheilukenttä. 
Kehät ovat nurmikentällä. Saaristotieltä ja 
Kalkkitieltä on opasteet näyttelypaikalle. 
Osoite: Lehmustie 17, 21600 Parainen. 

Sisääntulo

Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:00. 
Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähin-
tään tuntia ennen annettua arvosteluajan 
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 13:00.  
Huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa 
näyttelypaikalla. Arvostelu alkaa kehissä klo 
10:00, sunnuntaina aloitamme kahdessa ke-
hässä klo 9:00.

Hinnasto

Sisäänpääsy ilmainen.
Pysäköinti 2 €
Luettelo 5 €
Luettelon valokuvaus oman rodun sivuista 
1 € / rotu

Muuta Infoa

Telttojen pystytys on sallittu nurmikentän 
laidalle merkityille paikoille. Tupakointi on 
kielletty nurmialueella. Näyttelyalueella 
löytyy erikseen merkitty tupakointialue. 
Muistathan noudattaa näyttelypaikalla siis-
teyttä ja kerätä roskat ja koirasi jätökset pois. 
Näyttelypaikalla toimii buff etti ja paikalla on 
runsaasti paikallisia myyjiä. 

Ethän jätä koiria kuumaan autoon!

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 887 
30 320, e-mail: info@showlink.fi . 
Tiedustelut näyttelypäivinä: Benita Kettunen, 
puh. 041-7094266

Palkinnot

Kunniapalkintoesineet on noudettavissa 
näyttelyn toimistosta näyttelyn ajan esittä-
mällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä 
postitse.

Tuomarinmuutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
joitakin tuomarimuutoksia. Marie Bailey on 
valitettavasti joutunut perumaan tulonsa ja 
suurin osa hänelle merkityistä roduista on 
siirretty ennalta ilmoitetulle varatuomarille. 
Nämä muutokset on merkitty aikatauluun 
merkillä #. Huomioithan, että siirrot ennal-
ta ilmoitetulle varatuomarille eivät oikeuta 
maksunpalautukseen. Muut tuomarimuu-
tokset on merkitty aikatauluun merkillä *. 
Mikäli tämän *-merkillä merkityn muutoksen 
johdosta haluat perua osallistumisen näyt-
telyyn, ilmoitathan siitä kirjallisesti viimeis-
tään 5.9.2018. Ilmoita kirjeessä koiran nimi, 
omistajan tiedot ja tilinumero, johon maksu 
palautetaan, kuitti ilmoittautumismaksusta 
sekä kokonainen numerolappu. Lähetä kir-
je osoitteeseen: Eija Lamsijärvi, Saaristotie 
4812, 21660 Nauvo
Huomaathan, että koiran sairastumisen 
vuoksi osallistumismaksua ei makseta takai-
sin.

Rokotusmääräykset

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennellii-
ton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyk-
siä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jokai-
sen koiran rokotustodistukset.
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteel-
listen rokotusten takia, ilmoittautumismak-
sua ei makseta takaisin. Koiralla tulee olla 
rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikki-
eläinpassi), johon on merkitty rokotteen vii-
meinen voimassaolopäivä, koiran tunniste-
tiedot ja edelliset rokotukset. Jotta koira voi 
olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla 
voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla ro-
kotettu vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehos-
terokotus on voimassa yhden vuoden. Vuo-
den iässä tai vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut roko-
tukset ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka- ja raivotautiroko-
tuksen varoaika: Jos koiran rokotus on van-
hentunut, 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.

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirus-
ripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja 
sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidet-
tava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtu-
massa.

Tunnistusmerkintä

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpai-
luissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistus-
merkinnän. Mikäli koiralla on siru, jota ylei-
simmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran 
omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka 
kyseisen sirun pystyy lukemaan.Jos tarkas-
tuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistus-
merkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen 
koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidoping-säännöt koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoit-
teessa www.kennelliitto.fi 

Mukavaa näyttelypäivää!
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KEHÄ 1  

Marie Hogarty, Ireland ...............68 
cavalier kingcharlesinspanieli ......... 25 10:00
kingcharlesinspanieli ............................1 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ...........6 11:30
lhasa apso .................................................6 
tiibetinterrieri ........................................ 13 12:15
löwchen .....................................................6 
papillon ................................................... 10 
phalène ......................................................1 

KEHÄ 2  

Paavo Mattila ..............................80 
venäjäntoy, pitkäkarvainen ................2 10:00
kiinanharjakoira ................................... 21 
havannankoira .........................................4 11:15
shih tzu .......................................................9 
welsh corgi cardigan .......................... 10 
welsh corgi pembroke ....................... 12 12:45
* partacollie ..............................................7 
* schipperke .......................................... 15 

KEHÄ 3  

Zorica Blomqvist, Sweden .........67 
chihuahua, lyhytkarvainen .............. 29 10:00
chihuahua, pitkäkarvainen .............. 31 11:45
- pennut .....................................................2 
- urokset .................................................. 12 
- nartut  ................................................... 17 
bostoninterrieri .......................................6 
griff on belge .............................................1 
Mira Kares-Nyman ......................11 
Junior handler ...........................................  14:15
- nuoremmat ............................................4 
- vanhemmat ............................................7 

KEHÄ 4  

Refet Hadzic, Bosnia-Hertsegovina 78 
bichon frisé ...............................................8 10:00
bolognese .................................................2 
coton de tuléar ..................................... 12 
maltankoira...............................................2 11:15
japanese chin ........................................ 11 
villakoira, iso, mu/ru/va ........................4 
villakoirien mittaus ....................................  12:15
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu .2 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va .9 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ................8 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ............. 11 
villakoira, toy ............................................9 

KEHÄ 5  

Jetta Tschokkinen .......................79 
bordercollie ........................................... 13 10:00
australiankelpie .......................................1 
bergamasco ..............................................1 
bouvier .......................................................3 
ceskoslovensky vlcak ............................2 
slovakiancuvac ........................................2 
pitkäkarvainen collie .............................9 11:15
sileäkarvainen collie ..............................7 
vanhaenglanninlammaskoira ............2 
shetlanninlammaskoira ..................... 28 
kromfohrländer .......................................2 
prahanrottakoira .....................................5 
venäjänbolonka ......................................4 

KEHÄ 6  

Lena Danker-Höglund ................65 
australiankarjakoira ...............................6 10:00
beaucenpaimenkoira / beauceron ...3 
belgianpaimenkoira, groenendael ..7 
belgianpaimenkoira, malinois ...........3 11:00
belgianpaimenkoira, tervueren ........4 
brienpaimenkoira / briardi ..................2 
itäeuroopanpaimenkoira.....................1 
kuvasz .........................................................2 
lancashirenkarjakoira ............................6 
australianpaimenkoira ....................... 10 12:00
hollanninpaimenkoira, lk .....................3 
hollanninpaimenkoira, pk ...................1 
pk pyreneittenpaimenkoira ................8 
polski owczarek nizinny .......................1 
saksanpaimenkoira ................................1 
tsekinpaimenkoira .................................1 
valkoinenpaimenkoira ..........................6 

KEHÄ 7  

Pirjo Aaltonen .............................81 
#mopsi ..................................................... 13 10:00
#ranskanbulldoggi .............................. 20 
#tiibetinspanieli ................................... 39 11:45
- urokset .................................................. 16 
- nartut  ................................................... 23 
#schapendoes..........................................9 

KEHÄ 1

Marie Hogarty, Ireland ...............76 
cairnterrieri ............................................ 23 10:00
glen of imaalinterrieri ...........................8 11:15
norfolkinterrieri .......................................1 
norwichinterrieri .................................. 16 
irlanninterrieri ..........................................5 13:00
kerrynterrieri ............................................3 
vehnäterrieri .......................................... 20 

KEHÄ 2  

Paavo Mattila ..............................82 
#punainen irlanninsetteri ................. 19 10:00
#englanninsetteri ...................................2 
#gordoninsetteri .....................................4 
#bretoni .....................................................1 
#karkeakarvainen saksanseisoja .......1 
#lyhytkarvainen saksanseisoja ..........6 
#lyhytkarvainen unkarinvizsla ...........2 
#pienimünsterinseisoja ........................1 12:00
#stabijhoun ...............................................4 
#weimarinseisoja, lyhytkarvainen ....1 
#englanninspringerspanieli ............ 11 
#irlanninvesispanieli ..............................2 
#walesinspringerspanieli .................. 15 
#fi eldspanieli ............................................2 
#kooikerhondje .......................................4 
#yorkshirenterrieri ..................................7 

KEHÄ 3  

Zorica Blomqvist, Sweden .........97 
labradorinnoutaja ............................... 35 09:00
- pennut .....................................................1 
- urokset .................................................. 14 
- nartut  ................................................... 20 
novascotiannoutaja ............................ 32 11:00
- pennut .....................................................2 
- urokset .................................................. 13 
- nartut  ................................................... 17 
kultainennoutaja ................................. 30 
- pennut .....................................................2 
- urokset .................................................. 12 
- nartut  ................................................... 16 

KEHÄ 4  

Refet Hadzic, Bosnia-Hertsegovina 98 
australianterrieri .................................. 25 09:00
jackrussellinterrieri.............................. 43 10:15
- pennut .....................................................3 
- urokset .................................................. 21 
- nartut  ................................................... 19 
silkkiterrieri ...............................................4 
staff ordshirenbullterrieri................... 20 
amerikancockerspanieli .......................3 
kiharakarvainen noutaja ......................3 

KEHÄ 5  

Jetta Tschokkinen .......................75 
amerikanstaff ordshirenterrieri ....... 13 10:00
bullterrieri .................................................1 
brasilianterrieri ........................................6 
parsonrussellinterrieri ...........................4 11:00
englanninkääpiöterrieri .................... 10 
lakelandinterrieri ....................................1 
saksanmetsästysterrieri ........................2 
sealyhaminterrieri ..................................1 
dandiedinmontinterrieri ......................2 
borderterrieri ........................................ 11 
skotlanninterrieri ....................................7 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..........9 
skyenterrieri..............................................5 
ceskyterrieri ..............................................3 

KEHÄ 6  

Lena Danker-Höglund ................53 
airedalenterrieri ......................................3 10:00
amerikankarvatonterrieri ....................1 
amerikankääpiökettuterrieri ..............1 
karkeakarvainen kettuterrieri ............2 
sileäkarvainen kettuterrieri .................2 
barbet .........................................................2 
clumberinspanieli ..................................1 
cockerspanieli ....................................... 14 
espanjanvesikoira ................................ 11 11:30
lagotto romagnolo.................................6 
portugalinvesikoira ................................1 
sileäkarvainen noutaja .........................9 
Sari Kares ....................................... 4 
Junior handler ...........................................  13:30
- nuoremmat ............................................2 
- vanhemmat ............................................2 
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