
MÄNTYHARJUN RYHMÄNÄYTTELY 13.8.2022, FCI-ryhmät osa 5, 6, 7 ja 8 
 
Oheisena näyttelyn arvosteluaikataulu ja koiran näyttelynumero. Näyttely pidetään Tuustaipaleen 
Luontohotellin alueella, Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale. Näyttelypaikalle on opastus. 
Muistathan ottaa näyttelyyn mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja 
hakaneulan. Muista myös koiran näyttelyhihna ja vesikuppi.  
 
Näyttelyyn saapuminen alkaa klo 9.00, ja koirien arvostelu kehissä alkaa klo 10.00-12.00. Rodun  
arvostelua ei aloiteta ennen aikataulussa mainittua aikaa. Turistikoiran voi ottaa mukaan 
näyttelyyn, mikäli sillä on mukana rokotustodistus mahdollista tarkistusta varten. Näyttelystä voi 
poistua, kun koira on osallistunut kaikkiin niihin luokkiin, joihin se on oikeutettu osallistumaan. 
Ryhmäkilpailut alkavat noin klo 15.00. 
 
Eläinlääkärin- ja rokotusten tarkastus 
Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärin- tai rokotusten tarkistusta, vaan ne tarkistetaan 
pistokokein. 
 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen kennelliiton määräyksiä rokotuksista ja 
tunnistusmerkinnöistä. Koira, jota ei ole rokotettu tai tunnistusmerkitty määräysten mukaisesti 
suljetaan pois näyttelystä. Puutteelliset rokotukset tai tunnistusmerkintä eivät oikeuta 
ilmoittautumismaksun palautukseen. 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 rokotusmääräyksistä ja antidoping-valvonnasta osoitteesta www.kennelliitto.fi 
 
Koirien mittaus: Kaikkien tarkastettavien rotujen mittaus suoritetaan oheisen aikataulun 
mukaisesti, ja koira kilpailee tässä näyttelyssä siinä rodussa, mihin se siirretään (koskee 
mäyräkoiria, spitzeja ja villakoiria.) 
 
Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Maarit Hassinen, puh. 040 831 0570 
Näyttelyn toimisto: puh. 040 500 9625 
 
Hinnat: Luettelo 5 euroa, ei pääsy- tai parkkimaksua. Näyttelypaikalla on kahvio.  
 
Huom! Varaa mukaan käteistä, pankkikortti ei käy myyntipisteissä, eikä alueella ole 
pankkiautomaattia.
 

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia. Ilmoittautumismaksun palautukseen oikeuttavat muutokset 
on merkitty aikatauluun *:llä. 
 
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarimuutoksen vuoksi, lähetä peruutus viimeistään 12.8.2022  
postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse osoitteella: Esko Poutanen, Antintalontie 92, 52740 Tuustaipale, 
esko.poutanen@gmail.com 
 
Koiran nimi:  
 
Koiran rotu:  
 
Omistajan nimi ja osoite: 
 
Pankkiyhteys ja palautettava summa:  
 
 

Palautettavasta ilmoittautumismaksusta vähennetään pankkikulut 5 euroa. 

 

http://www.kennelliitto.fi/


 
ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU: 
*:llä merkityillä roduilla tuomarimuutos  
 
Kehä 1, tuomari Pirjo Aaltonen 78 
10.00 lunnikoira  3 
 buhund  2 
 islanninlammaskoira 5 
 suomenlapinkoira 11 
 lapinporokoira  5 
11.30 ruotsinlapinkoira 2 
 länsigöötanmaanpystykorva 4 
 valkoinen ruotsinhirvikoira 2 
 jämtlanninpystykorva 20 
13.00 harmaa norjanhirvikoira 13 
 itäsiperianlaika 1 
 venäläis-eurooppalainen  

laika  1 
 karjalankarhukoira 2 
 suomenpystykorva 4 
 pohjanpystykorva 3 
   
Kehä 2, tuomari  
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa 74 
10.00 labradorinnoutaja 23 
11.15 kultainennoutaja 11 
 englanninsetteri 1 
 gordoninsetteri 1 
 punainen irlanninsetteri 16 
13.00 beagle *  6 
 dreeveri *  7 
 suomenajokoira * 7 
 venäjänajokoira * 1 
 dalmatiankoira * 1 
   
Kehä 3, tuomari Minna Toivakka 19 
12.00 bourbonnais´nseisoja 1 
 weimarinseisoja,  

lyhytkarvainen  2 
 isomünsterinseisoja 1 
 pienimünsterinseisoja 3 
 italianseisoja  2 
 karkeakarvainen  

saksanseisoja  4 
 lyhytkarvainen saksanseisoja 6 
   

Kehä 4, tuomari Maija Mäkinen 79 
harjoitusarvostelija Virpi Sarparanta, 
kooikerhondje, englanninspringerspanieli, 
cockerspanieli, amerikancockerspanieli, 
lagotto romagnolo, espanjanvesikoira, 
novascotiannoutaja  
10.00 kooikerhondje  7 
 englanninspringerspanieli 22 
11.30 walesinspringerspanieli 6 
 cockerspanieli  14 
 amerikancockerspanieli 1 
 barbet  1 
 lagotto romagnolo 5 
13.00 espanjanvesikoira 7 
 portugalinvesikoira 7 
 kiharakarvainen noutaja 1 
 sileäkarvainen noutaja 6 
 novascotiannoutaja 2 


