
Siikajoen pentunäyttely 
20.8.2022, Ruukin hevoskeskus

Tervetuloa kaikkien rotujen pentunäyttelyyn 
Siikajoelle Ruukin hevoskeskukseen 20.8.2022!

Tervetuloa Raahen Koirakerhon järjestämään kaikkien rotujen 
pentunäyttelyyn. Näyttelypaikkana on Ruukin hevoskeskus, hiek-
kapohjainen hevosmaneesi.
Ohessa on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näyt-
telynumero. Muista ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyt-
telyremmi, makuualusta ja vesikuppi. 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat poistua 
muut paitsi rotunsa parhaat pennut (ROP-pentu) sekä rotunsa 
parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koira.
Ajo-ohje ja saapuminen
Näyttely järjestetään Ruukin hevoskeskuksella. Osoite: Sammal-
kankaantie 288, 92400 Ruukki. Pysäköinti on ilmainen. Ei pääsy-
maksua.
Näyttelyyn saapuminen alkaen klo 9.00, kuitenkin viimeistään 
12.00. Koirien rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. Huo-
lehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Rodun 
arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä aloitusaikaa. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista ja huolehdi 
alueen siisteydestä eli kerää koirasi jätökset!
Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa näyttelyn toimistosta näytte-
lyn ajan esittämällä koiran näyttelynumeron. Palkintoja ei lähete-
tä jälkikäteen.
Sähköiset arvostelut
Näyttelyssämme on käytössä sähköiset arvostelut. Arvostelut 
lähetetään ilmoittajan sähköpostiin koiran arvostelun päätyttyä. 
Sähköpostin lisäksi sähköiset arvostelut ovat luettavissa koiran 

tiedoista myös Showlinkin tulospalvelussa ja Kennelliiton jalos-
tustietojärjestelmässä. Sähköiset arvostelut päivittyvät reaaliai-
kaisesti myös mobiililuettelon tietoihin.
Mobiililuettelo
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa. Näyttelyssämme on 
käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google 
Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen 
näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen 
voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luette-
lo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.
Parikilpailu
Parikilpailun ilmoittautuminen näyttelypäivänä palkintopistees-
sä. Parikilpailuun voi osallistua kaksi näyttelyyn ilmoitettua, sa-
man rotuista pentua. Hinta 10 €/pari, käteismaksu ilmoittautu-
misen yhteydessä. Parikilpailu järjestetään isossa kehässä ennen 
ryhmäkilpailuja.
Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy, puh. 09 887 
303 20, ark. klo 11.00–17.00 tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut ennen näyttelyä marika.siniluoto@ras.fi. 
Tiedustelut näyttelypäivänä puh. 050 567 3724 klo. 8–15.
Muuta huomioitavaa
Näyttelyalueella oleviin hevostalleihin meneminen on ehdot-
tomasti kielletty. Ulkona olevien hevosten ruokkiminen sekä 
hevosiin koskeminen on myöskin ehdottomasti kielletty. Koirat 
on pidettävä kytkettyinä näyttelyalueella.

Näyttelyalueella on kanttiini, jossa on myynnissä makkaraa, 
suolaista ja makeaa.

Tervetuloa näyttelyyn!

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmääräyk-
siä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton Oma-
koira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena koti-
maisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että roko-
tusmääräyksiä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta  tulee  ilme-
tä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle annetun  
rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukainen  rokotuksen  viimei-
nen  voimassaolopäivä.  Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdus-
rokotus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, parvovirusri-
pulia  ja  tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi ker-
taa. Tehosterokotuksesta 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 tehosteet ovat voimassa ko. rokot-
teen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 
vrk (kolmen viikon varoaika).  Alle  vuoden  iässä  annettu  rokotus  
on  voimassa  yhden  vuoden.  Vuoden  iässä  tai  vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan mak-
satulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauk-
sissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). 

Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua seu-
raavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai maha-
suolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Loistar-
tunnat 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 antidopingsäännöt 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myön-
tämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa 
osoitteessa www.kennelliitto.fi
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisis-
sa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjes-
täjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli koi-
ralla 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 koi-
ra pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.



Siikajoki PN 20.8.2022
Arvioitu arvosteluaikataulu
Näyttelyn koiramäärä ................................................139
KEHÄ 1 
Tanja Pehkonen ...................................................... 6 
Junior handler ............................................................................ 10.00
- nuoremmat ............................................................................ 2 
- vanhemmat ............................................................................ 4 
Jouko Leiviskä .......................................................52 
barbet ......................................................................................... 1 10.20
portugalinvesikoira ................................................................ 2 
espanjanvesikoira ................................................................... 1 
lagotto romagnolo................................................................. 2 
sussexinspanieli ...................................................................... 2 
labradorinnoutaja .................................................................. 2 
kultainennoutaja .................................................................... 7 
länsigöötanmaanpystykorva ............................................. 1 
jämtlanninpystykorva ........................................................... 2 
alaskanmalamuutti ................................................................ 1 
samojedinkoira ........................................................................ 3 
akita ............................................................................................. 2 
eurasier....................................................................................... 2 
japaninpystykorva ................................................................. 2 
saksanpystykorva, keeshond ............................................. 1 12.00
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ..................... 3 
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea ............. 3 
saksanpystykorva, pomeranian ........................................ 2 
espanjanvinttikoira ................................................................ 1 
irlanninsusikoira ...................................................................... 1 
whippet ...................................................................................... 2 
italianvinttikoira ...................................................................... 1 
beagle ......................................................................................... 2 
basset hound ........................................................................... 3 
suomenajokoira ...................................................................... 3 

KEHÄ 2 
Marjo Järventölä ...................................................43 
welsh corgi cardigan ............................................................. 4 10.00
welsh corgi pembroke .......................................................... 3 
medimurjenkoira .................................................................... 1 
pieniamerikanpaimenkoira ................................................ 1 
saarlooswolfhond ................................................................... 2 
tsekinpaimenkoira ................................................................. 1 
valkoinenpaimenkoira .......................................................... 2 
saksanpaimenkoira ................................................................ 1 
belgianpaimenkoira, groenendael .................................. 1 
belgianpaimenkoira, malinois ........................................... 1 
schapendoes ............................................................................ 1 
bordercollie .............................................................................. 2 
maremmano-abruzzese ....................................................... 1 
shetlanninlammaskoira ........................................................ 2 
lancashirenkarjakoira ............................................................ 4 
pitkäkarvainen collie ............................................................. 3 
shar pei ....................................................................................... 1 
kääpiöpinseri ........................................................................... 1 
dobermanni .............................................................................. 1 
berninpaimenkoira ................................................................ 1 11.45
isosveitsinpaimenkoira......................................................... 1 
leonberginkoira....................................................................... 2 
newfoundlandinkoira ........................................................... 1 
landseer ..................................................................................... 1 
rottweiler ................................................................................... 2 
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen ................. 1 
venäjänmustaterrieri ............................................................. 1 
KEHÄ 3 
Marjo Nygård ........................................................45 
punainen irlanninsetteri ...................................................... 1 10.30
gordoninsetteri ....................................................................... 2 
karkeakarvainen saksanseisoja ......................................... 1 
lyhytkarvainen saksanseisoja ............................................. 1 
stabijhoun ................................................................................. 1 
brasilianterrieri ........................................................................ 1 
amerikanstaffordshirenterrieri .......................................... 1 
staffordshirenbullterrieri...................................................... 2 
kääpiöbullterrieri .................................................................... 1 
skotlanninterrieri .................................................................... 1 
valkoinen länsiylämaanterrieri .......................................... 1 
borderterrieri ........................................................................... 2 
jackrussellinterrieri................................................................. 1 
parsonrussellinterrieri ........................................................... 1 
glen of imaalinterrieri ........................................................... 2 
tiibetinterrieri ........................................................................... 1 11.30
tiibetinspanieli ......................................................................... 1 
coton de tuléar ........................................................................ 2 
havannankoira ......................................................................... 1 
bolognese ................................................................................. 1 
kiinanharjakoira ...................................................................... 6 
papillon ...................................................................................... 2 
chihuahua, lyhytkarvainen ................................................. 1 
chihuahua, pitkäkarvainen ................................................. 1 
cavalier kingcharlesinspanieli ............................................ 4 
villakoira, kesk., harmaa, aprikoosi ja punainen .......... 1 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ........ 1 
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ........... 1 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................................................ 1 
mäyräkoira, karkeakarvainen ............................................. 1 
 

Loppukilpailut
Loppukilpailujen arvioitu alkamisaika on 14.30. 

Loppukilpailujen järjestys saattaa muuttua,
seuraathan kuulutuksia!

FCI 1 .................................................... Marjo Järventölä
FCI 2 .....................................................Marjo Järventölä
FCI 3 ...........................................................Marjo Nygård
FCI 4 ...........................................................Marjo Nygård
FCI 5 ......................................................... Jouko Leiviskä
FCI 6 ......................................................... Jouko Leiviskä
FCI 7 ...........................................................Marjo Nygård
FCI 8 ......................................................... Jouko Leiviskä
FCI 9 ...........................................................Marjo Nygård
FCI 10 ...................................................... Jouko Leiviskä

Parikilpailu ........................................Marjo Järventölä
Paras kasvattajaryhmä ........................Marjo Nygård
Best in Show ......................................... Jouko Leiviskä 

Järjestäjä: 
Raahen Koirakerho ry.


