
Tervetuloa Ruoveden ryhmänäyttelyyn! 
Oheisena on näyttelymme arvioitu arvos-
teluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran re-
kisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynu-
mero ja -hihna, makuualusta, hakaneula 
sekä vesikulho. Ulkoiluta koirasi ennen 
näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jäl-
keen saavat poistua muut paitsi rotunsa 
parhaat koirat (ROP), rotunsa parhaat ve-
teraanit (ROP-VET) sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.
Koronaviruksen vuoksi pyydämme, että 
näyttelyalueelta poistutaan mahdollisim-
man nopeasti oman koiran arvostelun 
jälkeen, mikäli koira ei osallistu ryhmäkil-
pailuihin.  Noudatamme viranomaisten 
suosituksia koronaviruksen leviämisen eh-
käisemiseksi ja pyydämme näytteilleaset-
tajia kiinnittämään huomiota varovaisuu-
teen.
Näyttelypaikka ja ajo-ohjeet
Näyttelypaikkana toimii Ruoveden urheilu-
kenttä,
Osoite on Urheilutie 6, Ruovesi.
Saapuminen näyttelyyn
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotuksien tar-
kastuspistettä, vaan rokotustodistukset 
tarkastetaan pistokokein. Näyttelyalue au-
keaa 07.00. Koirien tulee saapua näyttely-
paikalle noin tuntia ennen arvioitua arvos-
teluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12.00. 
Rokotustodistusten tarkastus suoritetaan 
pistokokein. Huolehdi siitä, että olet ajois-
sa paikalla. Rodun arvostelua ei aloiteta 
ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelypaikalle 
saapumista. Vahingon sattuessa siivoathan 
koirasi jätökset.
Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada 
ainoastaan laatuarvostelun.

Hinnasto ja luettelo
Pääsylippu   2€
Parkkilippu  3€
Paperinen luettelo 5€
Mobiililuettelo  2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskau-
poista ilmaiseksi nimellä Showlink-mobiili. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluk-
sessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa 
sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä 
viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän 
aamuna kello 6.00.
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa. 
Sähköiset arvostelut osassa kehiä
Näyttelyssämme on käytössä sähköiset 
arvostelut ja kehistä ei jaeta paperista ar-
vostelulomaketta. Arvostelut lähetetään 
koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan 
sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi arvostelut 
ovat luettavissa Showlinkin tulospalvelusta
https://tulospalvelu.kennelliitto.fi/ sekä 
Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koi-
rasi tiedoista.
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Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa näyt-
telyn toimistosta näyttelyn ajan esittämäl-
lä arvostelulomake.  Palkintoja ei lähetetä 
postitse.
Muuta
Näyttelyssä on paikalla eläinlääkäri.
Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarinmuutoksia, jotka on merkitty ai-
katauluun *-merkillä. • 
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistu-
misen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 
12.5.2022 (postileima) mennessä koiran 
tiedot, numerolappu, maksukuitti ja yhte-
ystietosi tilinumeron kanssa rahastonhoi-
tajalle osoitteeseen:  sähköpostiosoittee-
seen lasse.pirkola@gmail.com tai postitse 
Ruoveden ryhmänäyttely c/0 Lasse Pirkola, 
Heikkiläntie 243, 33960 Pirkkala.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 
887 30 320 e-mail: 
info@showlink.fi
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttely-
päivänä
Maarit Hintikka 046 8926141.
Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennel-
liiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylä-
tään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoit-
tautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolo-
päivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset roko-
tukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiili-
sovellus toimii virallisena rokotustodistukse-
na kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat roko-
tukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttu-
va maksatulehdusrokotus: Koiran pitää 
olla rokotettu penikkatautia, parvovirusri-
pulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan 
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotukses-
ta 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 te-
hosteet ovat voimassa ko. rokotteen val-
misteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee ta-
pahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuo-
den iässä annettu rokotus on voimassa yh-
den vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee ro-
kotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 
vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä 
varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä ro-
kotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määrä-
yksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvo-
virusripuliin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, 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 talou-
den oireettomia koiria. Loistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat ei-
vät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja 
kilpailuihin.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidopingsäännöt ja dopingvalvon-
ta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kil-
pailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Mikäli koiralla on siru, 
jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnis-
ta, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy luke-
maan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota 
ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän 
sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtu-
masta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen ta-
pahtumaan.



Arvioitu arvosteluaikataulu
* = tuomarinmuutos
# = tuomarinmuutos ennalta ilmoitetulle 
varatuomarille.
Näyttelyn koiramäärä ..............................  690

KEHÄ 1
Antti Nieminen ........................................... 63
belgianpaimenkoira, groenendael .........1 09.00
belgianpaimenkoira, malinois ..................1 
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen .1 
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen .1 
bouvier ............................................................4 
bordercollie ................................................. 10 
lancashirenkarjakoira ..................................2 
* mudi ..............................................................2 
* shetlanninlammaskoira 
(pennut ja juniorit, ROP-JUN)................... 19 10.15
* polski owczarek nizinny ..........................2 
* owczarek podhalanski .............................3 
* saksanpaimenkoira ...................................8 
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ...9 
Erna Malinen ..................................... 2 
Junior handler .................................................  14.00
- vanhemmat .................................................2 
KEHÄ 2
Piia Enlund ....................................... 88 
pitkäkarvainen collie ................................ 37 08.30
- pennut ...........................................................2 
- urokset ....................................................... 18 
- nartut  ......................................................... 17 
sileäkarvainen collie ................................. 18 
shetlanninlammaskoira 
(ei pennut ja juniorit, ROP) ....................... 33 12.00
- urokset ....................................................... 14 
- nartut  ......................................................... 19 

KEHÄ 3
Marianne Holm Larnemaa .............. 63 
welsh corgi pembroke ............................. 26 09.00
welsh corgi cardigan ................................ 10 
schipperke ......................................................6 
australianpaimenkoira ............................. 10 12.00
australiankelpie ............................................3 
australiankarjakoira .....................................2 
beaucenpaimenkoira / beauceron .........4 
brienpaimenkoira / briardi ........................2 

KEHÄ 4
Marja Kosonen ................................ 84 
kultainennoutaja ....................................... 19 09.00
barbet ..............................................................2 
irlanninvesispanieli ......................................1 
sussexinspanieli ............................................1 
havannankoira ........................................... 19 
kingcharlesinspanieli ..................................5 
bichon frisé.................................................. 11 12.00
kiinanharjakoira ......................................... 13 
tiibetinterrieri ................................................7 
lhasa apso .......................................................5 
japanese chin.................................................1 

KEHÄ 5
Tapio Eerola ..................................... 84 
sileäkarvainen noutaja ...............................5 10.00
lyhytkarvainen saksanseisoja ................ 15 
karkeakarvainen saksanseisoja ................9 
karkeakarvainen unkarinvizsla ................1 
italianseisoja ..................................................1 
pienimünsterinseisoja ................................2 
spinone ............................................................1 
bretoni .............................................................2 
gordoninsetteri .............................................3 12.00
punainen irlanninsetteri ............................6 
punavalkoinen irlanninsetteri ..................1 
englanninsetteri ...........................................2 
ranskanbulldoggi ...................................... 11 
löwchen ...........................................................9 
coton de tuléar ........................................... 12 
bostoninterrieri .............................................4 



KEHÄ 6
Pirjo Aaltonen ................................. 76 
* kooikerhondje ............................................4 09.00
* venäjänbolonka .........................................4 
* saarlooswolfhond......................................1 
* maremmano-abruzzese ..........................1 
* valkoinenpaimenkoira .............................7 
* cavalier kingcharlesinspanieli 
(pennut ja juniorit, ROP-JUN)................... 17 10.00
* pieniamerikanpaimenkoira ....................7 
* serra de airesinpaimenkoira ..................1 
* schapendoes ...............................................1 
* espanjanvesikoira ......................................7 
* novascotiannoutaja ..................................6 
* amerikancockerspanieli ..........................7 
* portugalinvesikoira...................................5 
* papillon ........................................................5 
* prahanrottakoira .......................................3 

KEHÄ 7
Teija Poikolainen-Däuber ............... 80 
chihuahua, pitkäkarvainen .................... 22 09.00
chihuahua, lyhytkarvainen ..................... 15 
cavalier kingcharlesinspanieli 
(ei pennut ja juniorit, ROP) ....................... 21 11.15
cockerspanieli 
(ei pennut ja juniorit, ROP) ....................... 22 

Toivotamme Sinulle ja koirallesi menestyksekästä 
ja antoisaa näyttelypäivää

- näyttelytoimikunta

KEHÄ 8
Satu Ylä-Mononen ........................... 75 
lagotto romagnolo.................................... 10 09.00
* englanninspringerspanieli .................. 15 
* cockerspanieli 
(pennut ja juniorit, ROP-JUN)................... 18 10.30
labradorinnoutaja ..................................... 26 
clumberinspanieli ........................................1 
walesinspringerspanieli .............................4 
vanhaenglanninlammaskoira ...................1 

KEHÄ 9
Unto Timonen .................................. 77 
tsekinpaimenkoira .................................... 13 09.00
tiibetinspanieli ........................................... 23 
bolognese .......................................................2 
shih tzu ............................................................3 
villakoira, iso, ha/ap/pu ..............................5 
villakoira, iso, mu/ru/va ..............................3 
villakoirien mittaus ......................................... 12.00
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ................... 12 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ......................4 
villakoira, toy ..................................................3 
villakoira, keskikokoinen,  ha/ap/pu ......2 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va .......5 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ..................2 

Näyttelyämme sponsoroimassa

Järjestäjät: Ruoveden Metsästysseura ry, Pirkkalan Koirakerho Piskit ry,
Pajusen Eräilijät ry, Kurun Erämiehet ry 


