
TERVETULOA PIENPYSTYKORVIEN ERIKOISNÄYTTELYYN
KUOPIOON 9.10.2021

Näyttelypaikka on Kuopion Sorsasalon ravirata, osoite: 
Puikkarintie 41, 70420 Kuopio. 
Mikäli alueelliset koronaohjeistukset eivät muutu,
kehät sijaitsevat katsomorakennuksessa. 
Seuraa opasteita paikan päällä. 
Näyttelypaikalla on kahvio, josta saa ostettua päivän aikana
pientä purtavaa.

Oheisena näyttelyn  arvioitu  arvosteluaikataulu  sekä  koiran  näyttelynumero.  Ota  mukaan
näyttelyyn  koiran  rekisterikirja,  rokotustodistus,  numerolappu  ja  -pidike  sekä  koiralle
näyttelytalutin, makuualusta ja vesikuppi. 

NÄYTTELYPÄIVÄ 
Rokotustodistusten  tarkastus  alkaa  klo  8.30  ja  eläinlääkärintarkastukset  suoritetaan
pistokokein. Koirien on saavuttava rokotustodistusten tarkastukseen tuntia ennen arvioitua
rodun  arvosteluaikaa,  kuitenkin  viimeistään  klo  13.00.  Näyttelytoimikunta  ei  palauta
ilmoittautumismaksua,  mikäli  koira  hylätään  puutteellisten  rokotusten  tai
tunnistusmerkintöjen  vuoksi.  Näyttelyssä  noudatetaan  Suomen  Kennelliiton
rokotusmääräyksiä (tarkemmat tiedot Koiramme-lehdessä tai www.kennelliitto.fi).  Alueella
noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden
järjestämisten osalta.

KORONAAN LIITTYVÄ OHJEISTUS
Näyttelyalueelle  ei  saa  tulla  oireisena.  Koronavirus  aiheuttaa  hengitystieinfektion,  jonka
oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja
päänsärky.  (https://thl.fi  /fi  /web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-
taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19). 
Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä
samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Tuomarit,  toimihenkilöt  ja  näytteilleasettajat  eivät  kättele.  Kehässä  ja  muualla
näyttelyalueella on huolehdittava riittävistä turvaväleistä. Tuomari voi halutessaan pyytää
esittäjää  näyttämään  koiran  purennan.  Näyttelyalueella  suositellaan  kasvosuojan  käyttöä
sekä huolehtimaan riittävästä käsihygieniasta. Käsidesiä löytyy joka puolelta näyttelyaluetta.

ROKOTUKSET JA TUNNISTUSMERKINTÄ 
Koiran  rokotustodistuksen  lisäksi  myös  Kennelliiton  Omakoira-mobiilisovellus  toimii
virallisena  rokotustodistuksena  kotimaisissa  koiranäyttelyissä  ja  -kokeissa.
Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle
annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.
Koirien tunnistusmerkintä (joko INdexel- tai Datamars-mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen



Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koira on merkitty jollakin
muulla kuin INdexel tai  Datamars -mikrosirulla on sen mukana oltava lukulaite, jolla siru
voidaan lukea. Tunnistusmerkinnät tarkistetaan järjestäjien toimesta pistokokein. 

TURISTIKOIRA
Näyttelyalueelle saa tuoda turistikoiria, mikäli ne on rokotettu ja tunnistusmerkitty Suomen
Kennelliiton määräysten mukaisesti.

Näyttelypäivänä tiedustelut Anne Kivelä p. 0400 539 994.
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Kirsi Honkanen p. 050 3035 869 (iltaisin) tai 
kirsi.honkanen@hel.fi

Mukavaa ja menestyksekästä näyttelypäivää Teille toivottaa,
Näyttelytoimikunta

AIKATAULU

KEHÄ 1
Rony Doedijns, Netherlands......................................................84
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea..............................48 10.00
- pennut..........................................................................................4
- UROKSET......................................................................................17
- NARTUT........................................................................................27 11.15
Lounastauko
saksanpystykorva, pomeranian.....................................................36 13.30
- pennut..........................................................................................4
- UROKSET......................................................................................12
- NARTUT........................................................................................20

KEHÄ 2
Darko Korosec, Slovenia...........................................................56
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit.......................................47 10.00
- pennut..........................................................................................4
- UROKSET......................................................................................20
- NARTUT........................................................................................23 11.30
Lounastauko
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen........................................9 13.30
kotikoirakilpailu………………………………………………………………………….      14.00 
parikilpailu …………………………………………………………………………………   

R Y H M Ä K I L P A I L U T

BIS-pentu, BIS-juniori ja BIS-veteraani: Darko Korosec
BIS-kasvattaja, BIS-jälkeläisryhmä ja Best In Show: Rony Doedjins
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