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Näyttelypaikka:   
Nikke-Areena 

Viljamaantie 4, Orimattila  

Tervetuloa näyttelyymme!  

Toivotamme sinut tervetulleeksi Pienpystykorvat ry:n 
omaan erikoisnäyttelyyn! Näyttelyyn on ilmoitettu yli 
170 koiraa. Suuret kiitokset kaikille näytteilleasetta-
jille!  

Näyttelypaikka ja ajo-ohje 

Näyttelypaikkana toimii Nikke-Areena (Viljamaantie 4, 
Orimattila), joka on lämmin sisäpelihalli. Etelästä tulta-
essa, nouse valtatie 4:ltä rampista 14 ”Orimattila, Kär-
kölä” ja suuntaa tielle 164 (Orimattilantie) suuntaan 
”Orimattila”. Pohjoisesta tultaessa, nouse valtatie 4:ltä 
rampista ”Lahti E” ja suuntaa tielle 167 (Uusi Orimatti-

lantie) suuntaan ”Orimattila”. Orimattilan Teboilin koh-
dalla liikenneympyrästä Heinämaantielle kohti ”Vil-

lähde, Heinämaa”. Noin yhden kilometrin päästä käänny 
oikealle tielle Viljamaantie ”Keskusta”. Näyttelypaikka 
jää tien vasemmalle puolelle. 

Näyttelypaikalla on kanttiini sekä yhdistyksen tarvike-
myynti (vain käteismaksu). Paikalla ei ole pankkiauto-
maattia, joten varaathan käteistä mukaasi. 

Näyttelynumerot ja sisäänpääsy 
Ohessa on koirasi numerolappu. Emme peri sisään-
pääsymaksua tai pysäköintimaksua. Näyttelyluettelon 
hinta on 2€, luettelo kuuluu ensimmäisen ilmoitetun 
koiran ilmoittautumismaksuun. Vain asianmukaisesti 
rokotetut koirat saavat tulla näyttelyalueelle. Turistikoi-

rat ovat tervetulleita.  Huom! Näyttelytoimikunnalla on 
oikeus evätä koirien pääsy näyttelypaikalle, jos ne eivät 
täytä rokotusmääräyksiä.  

Rokotusten tarkastus 
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8:30. Koirat on 

tuotava paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun ar-
vostelun alkamista, kuitenkin viimeistään klo 13.  

Palkinnot 
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudettavissa pal-
kintopisteestä viimeistään klo 16. Palkintoja ei postiteta 

jälkikäteen.  

Rokotusmääräykset 
Koiranäyttelyissä, -kokeissa ja -kilpailuissa sekä muissa 
järjestetyissä koirien joukkotilaisuuksissa (myöhemmin 
tapahtuma) noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituk-

sen hyväksymiä alla olevia rokotusmääräyksiä. Tapah-
tuman järjestäjän velvollisuutena on tarkistaa, että ro-
kotusmääräyksiä on noudatettu. Rokotustodistuksesta 

tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä 
koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukai-
nen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Vanhen-
tuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varo-

aika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus 
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen ta-
pahtumaa (kolmen viikon varoaika). 

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä: Jos 
koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystiein-

fektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuoli-
kanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa 
oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden 
oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asian-

mukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä 
tapahtumassa.  

Tunnistusmerkinnät 
Tunnistusmerkintä (joko Lifechip (Indexel)- tai Data-

mars-mikrosiru tai tatuointi) on ollut pakollinen 

1.1.2001 alkaen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 

kokeissa ja kilpailuissa. Kennelliitto on hyväksynyt 

1.1.2009 alkaen kaikki ISO 11789 -standardin mukaiset 

mikrosirut, joissa ei ole maakoodia. ISO 11784 -stan-

dardin mukaiset sirut on hyväksytty 1.6.2009 alkaen. 

Toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen. 

Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antido-
ping-säännöt ovat tulleet voimaan 1.12.2007. Doping-

valvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntä-
miä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Lisätietoja antido-

pingvalvonnasta löytyy Kennelliiton internetsivuilta. 

Typistetyt koirat 
1.3.2001 lähtien kaikki ennen 1.1.2001 syntyneet typis-
tetyt koirat voivat osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja 
kilpailuihin riippumatta siitä minkälainen koiran tausta 
on. Tämä koskee siis myös suomalaisen kasvattamia 
koiria. 1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat ei-

vät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin. 

Muita ohjeita 
Koirat, jotka eivät osallistu ryhmäkilpailuihin, saavat 
poistua arvostelun jälkeen. Muista ottaa mukaan koiran 
näyttelynumero sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, 
vesikuppi, pehmeä makuualusta, kestävä panta, talutin 

ja näyttelyhihna. Ulkoilutathan koirasi kunnolla ennen 
näyttelyyn tuloa. Kehän ulkopuolinen avustaminen on 
kiellettyä. Mikäli ulkopuolista avustamista tapahtuu, 
voidaan avustamisen kohteena oleva koira hylätä. Il-
moittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja si-
toutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa 
olevia näyttelysääntöjä ja rokotusmääräyksiä. 

Muista kuin FCI:n tunnustamien maiden kansallisissa 
kenneljärjestöissä rekisteröidyistä koirista on ilmoittau-
tumisen oheen liitettävä kopio koiran rekisteritodistuk-
sesta. Koirien astuttaminen näyttelyalueella on kiel-
letty. 
Huolehdithan osaltasi näyttelyalueen siisteydestä! 
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