
Muuramen kaikkien rotujen 
pentunäyttely 12.9.2020
Jyväskylä, Killerin ravirata
Tervetuloa Jyväskylään 12.9.2020! 

Ohessa näyttelyidemme arvioidut aikataulut sekä koirasi 
näyttelynumero, joka oikeuttaa 
koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Tarkista koirasi 
ilmoittautumistiedot numerolapun 
lisätiedoista. 
Muistathan ottaa mukaan koirasi rekisterikirjan, rokotus-
todistuksen, näyttelynumeron ja 
hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Ota 
myös koirallesi näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. 

Keski-Suomen heikentyneen COVID19-tilanteen vuoksi 
noudatamme näyttelyssämme erityistä varovaisuutta. 
Suosittelemme näytteilleasettajia käyttämään kasvo-
maskeja ja huolehtimaan riittävien turvavälien säilyttä-
misestä. Näyttelypaikalla on käsienpesumahdollisuus 
WC-tiloissa ja lisäksi varaamme desinfiointiainetta näyt-
telyalueen sisäänkäyntien lähelle. 

Näyttelypaikka

Näyttelypaikka on Killerin ravirata, osoite Vesangantie 
24, 40630 Jyväskylä. GPS-koordinaatit: EUREF-FIN maan-
tieteelliset (~WGS84) Lat. 62.24571, Lon. 25.674944. 
Raviradalle pääsee kätevästi moottoritieltä ajamalla tien 
18 kautta. Näyttelyalueella ei ole pankkiautomaattia. Py-
säköinti tapahtuu kaviouralla. Pysäköintimaksu on 5 € ja 
se suoritetaan alueelle saapumisen yhteydessä. Varaat-
han maksun käteisenä, mielellään tasarahana.  Näyttely-
alueelle pääsee klo 7.30 lähtien. 
Rotukehät sijaitsevat kaviouralla ja raviradan keskellä 
olevalla ratsastuskentällä. 

Rokotusten tarkistus suoritetaan pistokokein kehien 
läheisyydessä. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vii-
meistään tuntia ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa. 
Turistikoirat ovat tervetulleita, mutta muistathan ottaa 
niillekin rokotustodistukset mukaan. 

Näyttelyteltat tulee sijoittaa erillisille teltta-alueille, jotka 
on merkitty kehäkarttaan. Kaviouralle ei ehdottomasti 
saa lyödä vaarnoja telttojen kiinnikkeiksi. Toivomme 
kaikkien noudattavan siisteyttä näyttelypaikalla. Ulkoiluta 
koirasi kunnolla ennen näyttelypaikalle saapumista. 

Palkinnot

Palkinnot on noudettava erillisestä palkintojenjakopis-
teestä (pääkatsomon edessä) arvostelulipuketta vastaan 
klo 15.00 mennessä eikä niitä lähetetä jälkikäteen.

Lippujen hinnat:

Pysäköinti 5 €

Luettelo, mobiili (Showlink app) 2,99 €

Kehäkohtainen tulostettu luettelo 4 € (näyttelyn toimis-
tosta)

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näytte-
lyn reaaliaikaisen tulospalvelun

tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista

nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon 
hinta sovelluskaupassa on 2,99 €.

Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Ravintolapalvelut 

Näyttelyalueella toimii kahvila. Lämmintä pikkupurtavaa 
on saatavissa näyttelyalueen ravintolateltasta.

Rokotusohjeet, antidoping-valvonta ja tunnistusmerkinnät

SKL-FKK:n rokotusmääräykset ja antidoping-ohjeet löy-
tyvät Kennelliiton kotisivuilta osoitteesta http://www.
kennelliitto.fi/. 

Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumis-
maksua, mikäli koira hylätään vanhentuneiden rokotus-
ten, puuttuvien rokotustodistusten tai puutteellisten 
rokotusmerkintöjen vuoksi. 

Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikka-
tautia vastaan vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu 
tehosterokotus on voimassa yhden vuoden.  Vuoden iäs-
sä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivo-
tautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden  
iässä  annettu  rokotus on  voimassa yhden  vuoden.  
Vuoden  iässä  tai vanhempana annetut rokotukset ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 



tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana 
päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta. Jos  koira  sairastuu  penikkatautiin,  tarttuvaan 
maksatulehdukseen,  kennelyskään  tms.  tarttuvaan 
hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan 
mahasuolikanavan tulehdukseen,  koira  ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee  myös  saman  
talouden  oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat 
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa. Tunnistusmerkintä (mikrosiru tai 
tatuointi) on pakollinen virallisissa näyttelyissä ja niitä 
tarkistetaan pistokokein. Mikäli koira on merkitty jollain 
muulla kuin edellä mainituilla mikrosiruilla, on sen mu-
kana oltava lukulaite, jolla siru voidaan lukea. Jos tarkas-
tuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee 
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran 
osallistumisen tapahtumaan.

Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, 
vaan eläinlääkäri suorittaa pistokokeita.

 
Ryhmäkilpailut pidetään heti roturyhmän viimeisen 
arvostellun rodun jälkeen samassa kehässä.

Tiedustelut / Information 

Näyttelypäivinä puh. 040 7584170 (myös WhatsApp)

Koirien ja kasvattajaluokkien ilmoittautumisia ja tie-
toja koskevat tiedustelut: Elisa Heimovaara puh. 040 
7584170, e-mail: elisaheimovaara@gmail.com

Toimisto sijaitsee Pegasus-rakennuksen  läheisyydessä. 

Iloista näyttelypäivää!

JÄRJESTÄJÄT 

K-S Kennelkerho ja K-S Vinttikoirakerho

Parikilpailuun (samanrotuiset uros ja narttu) ilmoittau-
dutaan näyttelyn toimistossa. 

Ilmoittautumismaksu 10 € (käteinen) 

Ryhmäkilpailut:

1 Ligita Zake, Latvia

2 Iren Naarits, Viro

3 Ligita Zake, Latvia

4 Iren Naarits, Viro

5 Juha Putkonen

6 Niina Romo

7 Hannele Jokisilta

8 Hannele Jokisilta

9 Iren Naarits, Viro

10 Ligita Zake, Latvia

Paras kasvattajaryhmä Ligita Zake

Paras pari  Hannele Jokisilta

Best in Show  Juha Putkonen



KEHÄ 1
Juha Putkonen ................................................... 83
 brienpaimenkoira / briardi .............................. 1 10.00
 hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen ...... 2
 pitkäkarvainen collie ......................................... 4
 saksanpaimenkoira ............................................ 1
 serra de airesinpaimenkoira ........................... 1
 sileäkarvainen collie .......................................... 2
 tsekinpaimenkoira.............................................. 3
 vanhaenglanninlammaskoira ........................ 1
 pumi ........................................................................ 2 11.00
 shetlanninlammaskoira .................................... 6
 lancashirenkarjakoira ........................................ 2
 welsh corgi cardigan ......................................... 1
 welsh corgi pembroke ...................................... 4
 ceskoslovensky vlcak ......................................... 1
 saksanpystykorva, keeshond .......................... 4
 saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea 1 12.00
 saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen ..... 1
 saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit . 1
 saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen .. 1
 saksanpystykorva, pomeranian ..................... 2
 volpino italiano .................................................... 1
 japaninpystykorva .............................................. 6
 basenji..................................................................... 3
 perunkarvatonkoira, pieni ............................... 1 13.00
 shiba ........................................................................ 1
 länsigöötanmaanpystykorva .......................... 1
 akita ......................................................................... 3
 alaskanmalamuutti ............................................ 1
 amerikanakita ...................................................... 2
 chow chow ............................................................ 1
 harmaa norjanhirvikoira ................................... 3
 jakutianlaika ......................................................... 1
 kainkoira ................................................................ 3
 lapinporokoira ..................................................... 3
 pohjanpystykorva ............................................... 1
 samojedinkoira .................................................... 4
 suomenlapinkoira ............................................... 5
 suomenpystykorva............................................. 1
 venäläis-eurooppalainen laika ....................... 1
KEHÄ 2
Ligita Zake, Latvia ............................................. 70
 irlanninsusikoira .................................................. 9 10.00
 saluki ....................................................................... 1
 sloughi .................................................................... 2
 venäjänvinttikoira ............................................... 5
 whippet .................................................................. 10 11.00
 australiankelpie ................................................... 1
 australianpaimenkoira ...................................... 8
 belgianpaimenkoira, tervueren ..................... 1 12.00
 bordercollie ........................................................... 5
 schipperke ............................................................. 2
 borderterrieri ........................................................ 3
 cairnterrieri ............................................................ 1
 dandiedinmontinterrieri .................................. 1
 jackrussellinterrieri ............................................. 4
 kääpiöbullterrieri ................................................ 2
 parsonrussellinterrieri ....................................... 1
 staffordshirenbullterrieri .................................. 5
 valkoinen länsiylämaanterrieri....................... 4
 brasilianterrieri..................................................... 5
KEHÄ 3
Niina Romo ......................................................... 13
 basset hound ........................................................ 1 10.00
 beagle ..................................................................... 4

 dreeveri .................................................................. 1
 petit basset griffon vendéen .......................... 1
 dalmatiankoira ..................................................... 3
 plottinajokoira ..................................................... 1
 suomenajokoira .................................................. 1
 venäjänajokoira ................................................... 1
Hannele Jokisilta ............................................... 58
 bretoni .................................................................... 3 10.45
 gordoninsetteri.................................................... 1
 italianseisoja ......................................................... 3
 karkeakarvainen unkarinvizsla ...................... 1
 lyhytkarvainen saksanseisoja ......................... 1
 pienimünsterinseisoja ....................................... 1
 punainen irlanninsetteri................................... 2
 weimarinseisoja, pitkäkarvainen .................. 1
 amerikancockerspanieli ................................... 1
 cockerspanieli ...................................................... 3
 englanninspringerspanieli .............................. 4
 espanjanvesikoira ............................................... 5 12.00
 fieldspanieli ........................................................... 1
 kultainennoutaja ................................................. 8
 labradorinnoutaja ............................................... 12
 lagotto romagnolo ............................................. 3
 sileäkarvainen noutaja ...................................... 6
 walesinspringerspanieli ................................... 2
KEHÄ 4
Iren Naarits, Estonia .......................................... 87
 berninpaimenkoira ............................................ 1 10.00
 bordeauxindoggi ................................................ 1
 dobermanni .......................................................... 3
 hovawart ................................................................ 1
 leonberginkoira ................................................... 2
 mastiffi .................................................................... 1
 pyreneittenkoira.................................................. 1
 snautseri, pippuri & suola ................................ 3
 tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen 1
 apinapinseri .......................................................... 1
 kääpiöpinseri ........................................................ 6
 mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen 1 11.15
 mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 1
 mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 1
 mäyräkoira, lyhytkarvainen ............................. 3
 mäyräkoira, pitkäkarvainen ............................ 3
 bichon frisé ........................................................... 4
 bolognese .............................................................. 1
 cavalier kingcharlesinspanieli ........................ 4
 chihuahua, lyhytkarvainen .............................. 5 12.15
 chihuahua, pitkäkarvainen ............................. 3
 coton de tuléar .................................................... 2
 havannankoira ..................................................... 4
 kiinanpalatsikoira, pekingeesi ........................ 2
 kingcharlesinspanieli......................................... 1
 kromfohrländer ................................................... 1
 lhasa apso .............................................................. 2
 löwchen .................................................................. 1
 mopsi ...................................................................... 2
 papillon .................................................................. 1
 prahanrottakoira ................................................. 1
 ranskanbulldoggi................................................ 4
 tiibetinspanieli ..................................................... 4
 venäjänbolonka .................................................. 3
 japanese chin ....................................................... 2
 villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen 2
 villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen 3
 villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen 2
 villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen 3




