
Järjestäjät:

Pajusen Eräilijät Ry,  Ruoveden 

metsästysseura Ry,  Pirkkalan koirakerho 

Piskit Ry,  Kurun Erämiehet Ry

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä 

koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn 

ilmoitetun koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. 

Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, 

rokotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 

kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, hakaneula 

tms. Muista myös makuualusta, vesikuppi ja

näyttelyremmi.

Koronaviruksen vuoksi pyydämme, että näyttelyalueelta 

poistutaan mahdollisimman nopeasti oman koiran 

arvostelun jälkeen, mikäli koira ei osallistu

ryhmäkilpiluihin.

Suosittelemme vahvasti kasvomaskien käyttöä kehässä, 

Käsien desinfiointiaineita löytyy näyttelyalueelta useista 

pisteistä.

Näyttelypaikka

Näyttelypaikkana toimii Ruoveden urheilukenttä, 

Osoite on Urheilutie 6, Ruovesi.

Saapuminen

Näyttelyssä ei ole erillistä rokotuksien tarkastuspistettä, 

vaan rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. 

Huolehdi siitä, että olet ajoissa paikalla. Rodun 

arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä 

aloitusaikaa. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelypaikalle 

saapumista. Vahingon sattuessa siivoathan koirasi 

jätökset. Näyttely alueelle pääsee alkaen klo 7.00. 

Kehissä arvostelu alkaa klo 9.00.

Palkinnot

Palkintoesineet ovat noudettavissa näyttelyn 

toimistosta näyttelyn ajan. Palkintoja ei lähetetä 

postitse näyttelyn jälkeen. Palkintojen jako pisteessä 

suosittelemme maskien käyttöä.

Rokotusmääräykset

Noudatamme Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä. 

Koirien ajankohtaiset rokotusmääräykset löytyvät

SKL:n kotisivuilta osoitteesta:

https://www.kennelliitto.fi/koiran-

omistaminen/kennelliiton-rokotusmaaraykset.

Koiralla on oltava myös tunnistusmerkintä.

Emme palauta ilmoittautumismaksua

puutteellisten rokotuksien tai

tunnistusmerkintöjen vuoksi.

Tuomarin muutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarin 

muutoksia, jotka selviävät oheisesta aikataulusta. 

Huomioithan, että tuomarit arvostelevat kahden 

näyttelyn rodut aikataulun mukaisesti. Näyttelyiden

ilmoittautumismaksun palautukseen oikeuttavat rodut 

on merkitty *. Mikäli näytteille asettaja haluaa 

peruuttaa ilmoittamansa koiran osallistumisen * 

merkityn tuomarin muutoksen vuoksi, ilmoita siitä 3.9. 

mennessä. Sähköpostitse osoitteeseen

lasse.pirkola@gmail.com. Laita liitteeksi numerolappu 

ja kopio maksukuitista. Näyttelytoimikunnalla on 

oikeus periä ilmoittautumismaksun palautuksesta

aiheutuvat pankki- ja käsittelykulut.

Tiedustelut

Kaikki tiedustelut, myös ilmoittautumisia koskevat 

tiedustelut Maarit Hintikka 046 8926141 tai Pirjo 

Nenonen 040 8470242 tai 

ruoveden.ryhmanayttely2014@gmail.com 

Tiedustelut näyttelypäivänä: 

Maarit Hintikka 046 8926141.

Hinnat

Ei parkki- tai sisäänpääsy maksua. 

Painettu luettelo 5,00€, mobiililuettelo 2,99€. 

Näyttelyssämme on sähköinen arvostelu ja tulospalvelu.

Sovellus on ladattavissa App Store ja Google Play 

sovelluskaupoista. Sähköisen näyttelyluettelon voi

ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla.

Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna klo 6.00.

Muuta huomioitavaa

Älä saavu paikalle, jos olet sairas tai epäilet tartuntaa!

Näyttelyyn osallistutaan omalla vastuulla. Otathan 

huomioon muut ja pidät 1-2 m turvavälin, etkä

seurustele muiden kuin oman seurueesi kanssa. 

Suosittelemme kasvomaskien käyttöä näyttelyalueella.

Vain yksi henkilö/ koira. Pakottavista syistä esim. JH 

huoltaja, handleri yms. ylimääräiset henkilöt jättävät 

näyttelyn toimistoon yhteistietolomakkeen, joka

helpottaa jäljittäjien työtä, jos alueella on tartunta. 

Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OMK:n ja SKL:n 

ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden

järjestämisestä. Kiitos huomaavaisuudestanne jo

etukäteen.

Ruoveden ryhmänäyttely 

4.9.2021
FCI 2 & 4/9 ja 5 & 7/8

Tervetuloa Ruoveden  

ryhmänäyttelyyn

https://www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/kennelliiton-rokotusmaaraykset
mailto:lasse.pirkola@gmail.com
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Aikataulut

Kehä 1 Paula Heikkinen-Lehkonen 82

9.00 hälleforsinkoira 1

chow chow 1

basenji 9

tornjak 2

tiibetinmastiffi 9

mastiffi 2

cavalier kingcharlesinspanieli 14

10.30 havannankoira 15

kiinanharjakoira 7

mopsi 8

venäjäntoy, pitkäkarvainen 1

griffon bruxellois 2

griffon belge 3

bostoninterrieri 3

maltankoira 5

Kehä 2 Marjatta Pylvänäinen-Suorsa 94

9.00
*estrelanvuoristokoira,

pitkäkarvainen 2

*kanariandoggi 2

*prahanrottakoira 2

*shih tzu 3

*lhasa apso 1

*bichon frisé 6

*ranskanbulldoggi 7

*venäjänbolonka 1

10.30 *Villakoirien mittaus

*villakoira, keskikokoinen, musta,

ruskea ja valkoinen 6

*villakoira, keskikokoinen, harmaa,

aprikoosi ja punainen 1

*villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi

ja punainen 2

*villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja

valkoinen 7

*villakoira, toy 3

*villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja

punainen 2

*tiibetinterrieri 8

*englanninspringerspanieli 19

*espanjanvesikoira 16

*fieldspanieli 6

Kehä 3 Pirjo Aaltonen 96

9.00 cockerspanieli 28

pennut 1

urokset 13

nartut 14

lagotto romagnolo 9

portugalinvesikoira 8

viiriäiskoira 2

barbet 2

12.30 shiba 2

bernhardinkoira, pitkäkarvainen 3

Kehä 4 Paula Rekiranta 94

9.00 *kääpiöpinseri 12

*tanskalais-ruotsalainen pihakoira 2

*rottweiler 11

*ruotsinlapinkoira 1

*buhund 2

*portugalinpodengo, sileäkarvainen,

pieni 3

11.00 *labradorinnoutaja 47

pennut 4

urokset 20

nartut 23

*Koikkerhondje 3

*walesinspringerspanieli 6

*amerikancockerspanieli 7

Kehä 5 Tuula Savolainen 89

9.00 *sileäkarvainen noutaja 9

*tiibetinspanieli 26

pennut 1

urokset 14

nartut 11

10.30 *chihuahua, lyhytkarvainen 16

*chihuahua, pitkäkarvainen 23

pennut 1

urokset 9

nartut 13

*coton de tulear 15

Junior Handler 5

nuoremmat 10-13 v 2

vanhemmat 14-17 v  3

Kehä 6 Reino Korpela 94

9.00 harmaa norjanhirvikoira 13

länsisiperianlaika 1

9.00 faaraokoira 3

etnankoira 1

*jämtlanninpystykorva 16

*Länsigöötanmaanpystykorva 6

irlaninvesispanieli 2

*siperianhusky 14

12.30 kultainennoutaja 38

urokset 12

bernhardinkoira, lyhytkarvainen 1

pyreneittenkoira 3

mallorcandoggi 1

landseer 3

hovawart 8

bordeauxindoggi 3

englanninbulldoggi 1

petit brabancon 2

löwchen 1

bolognese 3

*papillon 10

Kehä 3

Bokseri 4

pyreneittenmastiffi 2

nartut 25



Kehä 7 Antti Nieminen 46

10.00 leonberginkoira 7

berninpaimenkoira 14

pohjanpystykorva 6

12.00 suomenpystykorva 6

karjalankarhukoira 6

perunkarvatonkoira, pieni 2

*Islaninlammaskoira 2

*lunnikoira 3

kehä 8 Joanna Pronin 33

9.00 lyhytkarvainen saksanseisoja 11

karkeakarvainen saksanseisoja 8

pitkäkarvainen saksanseisoja 2

lyhytkarvainen unkarinvizsla 1

karkeakarvainen unkarinvizsla 3

isomünsterinseisoja 2

pienimünsterinseisoja 3

bourbonnaisinseisoja 1

portugalinseisoja 1

bretoni 1

11.30 Ville Meronen 46

japaninpystykorva 19

jakutianlaika 1

tanskandoggi, keltainen ja

tiikerijuovainen 4

newfoundlandinkoira 8

broholminkoira 3

apinapinseri 4

pinseri 1

*kääpiosnautseri, musta 1

*kääpiosnautseri, musta -hopea 2

*kääpiösnautseri,pippuri&suola 3

dobermanni 2

Kehä 9 Mari Pajaskoski 70

9.00 suomenlapinkoira 29

pennut 1

urokset 16

nartut 12

lapinporokoira 3

11.30 samojedinkoira 18

eurasier 6

alaskanmalamuutti 8

akita 3

amerikanakita 2

valkoinen ruotsinhirvikoira 1

Kehä 10 Tarja Kallio 93

9.00 punainen irlanninsetteri 10

punavalkoinen irlanninsetteri 3

englanninsetteri 2

koreanjindonkoira 1

itäsiperianlaika 5

novascotiannoutaja 15

11.00 spitzien mittaus

saksanpystykorva, mittelspitz, muut

värit 16

saksanpystykorva, mittelspitz, musta

ja ruskea 7

saksanpystykorva, kleinspitz, muut

värit 8

saksanpystykorva, kleinspitz, musta

ja ruskea 7

saksanpystykorva, kleinspitz,

valkoinen 1

saksanpystykorva, keeshond 10

saksanpystykorva, pomeranian 8

kehä 11 Mervi Raisaari 95

9.00 Suursnautseri musta 1

Snautseri , musta 3

snautseri, pippuri &suola 1

cane corso 5

9.30 Mäyräkoirien mittaus

mäyräkoira, karkeakarvainen 25

urokset 10

nartut 15

mäyräkoira,

kääpiömäyräkoira  

karkeakarvainen

5

mäyräkoira, pitkäkarvainen 5

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira

pitkäkarvainen 9

mäyräkoira, kaniinimäyräkoira

pitkäkarvainen 1

mäyräkoira, lyhytkarvainen 30

pennut 2

urokset 8

nartut 20

mäyräkoira,

kääpiömäyräkoira  

lyhytkarvainen

8

mäyräkoira, kaniinimäyräkoira

lyhytkarvainen 2



Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia. * merkityt 

tuomarimuutokset oikeuttavat ilmoittautumismaksun palautukseen. Palautus 

pyynnöt toimitettava viimeistään 3.9.

Näytteille asettajan palautuspyynnöistä voidaan vähentää pankki- ja 

käsittelykulut. 

Toimita pyynnön mukaan koiran tiedot, omat tietosi, tilinumero ja maksukuitti 

ilmoittautumisesta. Laita pyyntö sähköposti osoitteeseen 

lasse.pirkola@gmail.com tai Ruoveden ryhmänäyttely c/0 Lasse Pirkola, 

Heikkiläntie 243, 33960 Pirkkala. 

Koiran nimi:___________________________________________  

Koiran rekisterinumero:_________________________________ 

Omistajan nimi:_______________________________________ 

Tilinumero:____________________________________________ 

✄

Yhteistietolomake 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi pyydämme täyttämään tämän lomakkeen, 

jos tietojasi ei löydy järjestäjän taholta. Eli et ole ilmoitetun koiran omistaja, 

haltija yms. Kiitos vastuullisuudestasi jo etukäteen. 

Nimi:________________________________________________ 

Osoite:_______________________________________________ 

sähköpostiosoite:_______________________________________ 

puhelinnumero:________________________________________  


