
Tervetuloa erikoisnäyttelyyn Kuopioon!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu luokkakoh-
taisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolap-
pu. Näyttelypaikan ovet ja rokotustodistusten tarkistus avataan 
klo 8.30. Rokotusten tarkastus päättyy klo 11.30. Koirien on saa-
vuttava paikalle ennen rokotusten tarkastuksen sulkeutumista.
Huolehdithan siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypai-
kalla. Arvostelua ei kuitenkaan aloiteta ennen aikatauluun mer-
kittyä kellonaikaa. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittä-
mistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista 
myös näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa par-
haan (ROP), ROP-veteraanin, ROP-pennun valintaan sekä ro-
tunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin & jälkeläisluokkiin kuulu-
vat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana KOIRAMEKKA. Koiramekka sijaitse Kuopios-
sa kauniin Kallaveden rannalla, entisellä Siikaniemen tehdas-
alueella. Näyttelypaikan osoite on Siikaranta 13, 70620 Kuopio.

Hinnasto & luettelot
Ei erillistä pääsy-, parkki tai sisäänpääsymaksua.
Painettu luettelo ilmainen näyttelyyn osallistuville, 
1 luettelo/ilmoittaja. 
Sähköinen luettelo 2,99€
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tu-
lospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-
mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 
2,99 €. Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näy-
telyä, mutta luettelon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna 
kello 6.00.

Sähköiset arvostelut
Näyttelyssä on käytössä sähköiset arvostelut, joten kehästä ei 
jaeta paperista arvostelulomaketta. Arvostelut lähetetään koi-
ran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. 
Ne ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelusta sekä 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koirasi tiedoista.

Näyttelyn koronaturvallisuus.
Näyttelyssämme noudatetaan THL:n ohjeistusta ja alueellisia 
suosituksia ja säännöksiä COVID-19- tartuntojen ehkäisemi-
seksi. Pohjois-Savon alueella ei tällä hetkellä ole voimassa ole-
via rajoitteita yleisötilaisuuksien tai yleisten kokousten järjes-
tämisen suhteen. Seuraamme aluehallintoviraston päätöksiä 
ja ohjeita, ja tiedotamme mahdollisista muutoksista.
Näyttelyssämme kehotamme noudattamaan suosituksia tur-
vaväleistä, huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja käyttä-
mään kasvomaskia sisätiloissa. Suositukset koskevat myös 
koronarokotuksen saaneita. Ohjeita noudattamalla voidaan 
estää tartuntoja ja vähentää altistuneiden määrää.

Näyttelypaikkamme on tilava, jonka ansiosta turvavälien nou-
dattaminen on mahdollista.
Näytteilleasettajien toivotaan levittäytyvän halliin, jotta turva-
välit pystytään säilyttämään. 

Halliin saapuminen ja hallista poistuminen pyritään järjestä-
mään niin, etteivät ihmiset kohtaa ja kulkeminen olisi mahdol-
lisimman vaivatonta. 

Alueella on voimassa kiihtymistason maskisuositus, jonka 
mukaisesti maskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuoti-
aille kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa. 
Suosittelemme kasvomaskin käyttämistä sisätiloissa ja erityi-
sesti kun turvavälejä on mahdoton noudattaa. Koiran kanssa 
kilpailukehässä ja erityisesti yksilöarvosteluun saapuessa 
kaikkien näytteilleasettajien toivotaan käyttävän kasvo-
maskeja, sillä tällöin turvavälien säilyttäminen on mah-
dotonta. 

Kehotamme näyttelyyn saapuvien huolehtivan koko päivän 
ajan hyvästä käsihygieniasta käsiä pesemällä ja käsidesiä 
käyttämällä. Toivomme näyttelyyn saapuvien käyttävän heti 
halliin saapuessa ja poistuessa käsidesiä tai vaihtoehtoisesti 
pesemään kädet. Lisäksi toivomme näyttelyväen huolehtivan 
hyvästä yskimishygieniasta. 

Näyttelytoimikunta huolehtii tilojen yleisestä siisteydestä 
puhdistamalla pintoja ja ovien kahvoja ym. päivän mittaan. 

Ethän saavu näyttelyyn, mikäli sinulla on flunssaa, hen-
gitystieoireita tai muita koronan oireita. Koronavirus aihe-
uttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, 
kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja 
päänsärky.

Muuta huomioitavaa
Ulkoilutathan koirasi kunnolla, sotkusakko vahingon sattues-
sa on 15€.
Näyttelymme virallisena eläinlääkärinä toimii Omaeläinkli-
nikka, Eveliina Salonen.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy 
(arkisin klo 11–17), puh. (09) 887 30 320, 
e-mail: info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäivänä 
Oona Kolehmainen puh +358 40 745 99 66.

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kehissä. Palkintoja ei lähetetä postitse.

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että ro-
kotusmääräyksiä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta  tulee  
ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle an-
netun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuk-
sen  viimeinen  voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 

Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatuleh-
dusrokotus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, 
parvovirusripulia  ja  tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vä-
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hintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen  viikon  varo-
aika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  tehosterokotus  on  voi-
massa  yhden  vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut 
tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotau-
tirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).  Alle  vuoden  iässä  an-
nettu  rokotus  on  voimassa  yhden  vuoden.  Vuoden  iässä  tai  
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti. 

Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan 
maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen va-
roaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-
kissa 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.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 
mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapah-
tumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oiree-
ton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia 
koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen 
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallistua 
näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta 
tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestä-
jä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 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.

Hyvää  ja turvallista erikoisnäyttelypäivää!

Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Annaliisa Heikkinen ...........................................  43
tiibetinspanieli (ROP pentu, ROP veteraani) ............  10.00
- pennut ................................................................................  
PPEN urokset .....................................................................2 
PEN urokset .......................................................................1 
PPEN nartut .......................................................................6 
PEN nartut ..........................................................................6 
- urokset ........................................................................... 28 
JUN .......................................................................................6 11:00
NUO ......................................................................................6 
AVO .......................................................................................3 
VAL ..................................................................................... 11 
VET ........................................................................................2 

KEHÄ 2
Linda Morton, Iso-Britannia ..............................  59
tiibetinspanieli ....................................................................  10.00
- nartut  ............................................................................ 59 
JUN .................................................................................... 14 
NUO ......................................................................................8 
AVO .................................................................................... 18 
VAL ........................................................................................8 
VET ..................................................................................... 11 

LOPPUKILPAILUT
ROP pentu .......................................................... Annaliisa Heikkinen
ROP veteraani ................................................... Annaliisa Heikkinen
Paras kasvattajaryhmä .................... Linda Morton, Iso-Britannia
Paras jälkeläisryhmä ....................................... Annaliisa Heikkinen
Paras pää.............................................. Linda Morton, Iso-Britannia 
Paras liike ............................................. Linda Morton, Iso-Britannia
Best in Show ....................................... Linda Morton, Iso-Britannia


