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Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, 

näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula ja vesikippo. 

Näyttelypaikka:  

Nuorisokeskus Anjala, Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala 

Sisääntulo: 

Sisääntulo näyttelyalueelle alkaa klo 9.00. Näyttelypaikalle tulee saapua noin 

1 tunti ennen arvioitua arvosteluaikataulua. Arvostelua EI aloiteta ennen 

aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. Koirien rokotuksia ei tarkisteta portilla. 

Rokotuksia tarkastetaan pistokokein koko näyttelyalueella koko päivän ajan. 

Varaudu siis esittämään rokotustodistus kaikille mukanasi oleville koirille 

rokotuksia kysyttäessä. 

Tiedustelut: 

Tiina Ruokola 0400 791927 tai näyttelypäivänä tiina.ruokola@orimattila.fi 

Näyttelykehä 

Kehän ympärillä on ns. turvallisuusvyöhyke, johon ei ole mahdollista laittaa 

telttoja. 

Koirien jätökset ja muut roskat on kerättävä pois. 

Tuomaritelttaan eivät saa tulla muut kuin tuomari ja toimitsijat. 

Tuomari voi halutessaan pyytää koiran esittäjää näyttämään koiran purennan. 

Sähköiset arvostelut ja mobiililuettelo 

Näyttelyssämme on käytössä mobiililuettelo, online-tulostallennus ja 

sähköiset arvostelut, joten kehästä ei jaeta paperista arvostelulomaketta. 

Mobiililuetteloa varten tarvittava mobiilisovellus on ladattavissa App Store- ja 

Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. Luettelon hinta on 

2,99 eur. Sovelluksessa luettelon tiedot julkaistaan 18.6.2022 klo 6.00. 

Arvostelut lähetetään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköposti-

osoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalvelusta sekä 

Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.  

mailto:tiina.ruokola@orimattila.fi


Rokotusmääräykset  
 

Koiranäyttelyissä, –kokeissa ja -kilpailuissa sekä muissa järjestetyissä koirien 
joukkotilaisuuksissa (myöhemmin tapahtuma) noudatetaan Suomen 
Kennelliiton hallituksen hyväksymiä alla olevia rokotusmääräyksiä. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä 
on noudatettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset 
tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä 
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:  
 

Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus:  
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. 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. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.  
 

Raivotautirokotus (rabies):  
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta 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 valmisteyhteenvedon 
mukaisesti.  
 

Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdus-
rokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika:  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 
vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).  
 

Kolmen viikon varoajan laskeminen:  
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. 
päivä rokotuksesta.  
 
Lisäohjeita rokotuksista koiran omistajille ja eläinlääkäreille: (eläinlääkäri voi 
tapauskohtaisesti suositella myös toisenlaista rokotusohjelmaa)  
 

Koiralla tulee olla rokotustodistus (Omakoira-sovelluksessa näkyvä 
rokotustieto, rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen 
viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistusmerkintätiedot ja edelliset 
rokotukset.  
 



Eläinlääkärin on merkittävä koiralle annettuun rokotustodistukseen ko. 
rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.  
 

Penikkatauti-, parvovirusripuli, tarttuva maksatulehdus- ja kennelyskärokote 

(nelosrokote tai kolmoisrokote ja kennelyskärokote) suositellaan annettavaksi 

ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan 4 

viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäinen raivotautirokotus 

(rabies) annetaan aikaisintaan 4 kk ikäiselle pennulle. Edellisistä rokotuksista 

on oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa 

rokotustodistuksessa. Kennelyskärokotteen uusimista suositellaan vuosittain, 

jos koira osallistuu tapahtumiin.  

 

Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan Kennelliiton 

rokotusmääräysten lisäksi Ruokaviraston kulloinkin voimassa olevia ohjeita.  

 

HUOM! Kennelliiton rokotusmääräykset voivat poiketa maahantuonnin 

rokotusvaatimuksista. Kulloinkin voimassa olevat vaatimukset voi tarkistaa 

esim. Ruokaviraston kotisivuilta.  

 

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä:  

 

Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan 

maksatulehdukseen, 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 talouden  

oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 

koira voi olla läsnä tapahtumassa.  

Tunnistusmerkintä: 

Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille Kennelliiton virallisiin näyttelyihin, 

kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistuville koirille. 

Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi tai mikrosiru. Tunnistusmerkinnät 

tarkastetaan pistokokein. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää 

koiran osallistumisen tapahtumaan. 

Antidoping-valvonta: 

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ja 

dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 

kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteesta www.kennelliitto.fi 

http://www.kennelliitto.fi/


Arvioitu aikataulu 
 

Tuomari Marjo Järventölä  
kehäsihteerit Jonna Taipale ja Päivi Lotila  

landseer .............................................................. 56 klo 10.00 
- pennut - puppies .............................................. 4 
     urokset - dogs 

 pentuluokka 5-7 kk – puppy class 5 – 7 m 1 
    nartut - bitches 

 pentuluokka 5-7 kk – puppy class 5 -7 m 2 
 pentuluokka 7- 9 kk – puppy class 7 – 9 m 1 

 

- UROKSET - DOGS .............................................. 19 
 junioriluokka – junior class  6 
 nuorten luokka – intermediate class 5 
 avoin luokka  - open class  1 
 valioluokka – champion class  5 
 veteraaniluokka – veteran class  2 
 

- NARTUT - BITCHES ............................................ 33 klo 12.00 
 junioriluokka – junior class  9 
 nuorten luokka – intermediate class 7 
 avoin luokka  - open class  8 
 valioluokka – champion class  5 
 veteraaniluokka – veteran class  4 
 
KASVATTAJALUOKKA – breeders class  4 
JÄLKELÄISLUOKKA - progeny class   3 
 
 

    

 


