
Kaikkien rotujen pentunäyttely 30.7.2022, Jokimaan ravirata, Lahti

Tervetuloa Lahden pentunäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu 
rotukohtaisine koiramäärineen sekä ilmoittamanne 
koiran numerolappu. Rokotustodistusten tarkistus alkaa 
klo 8:00. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vähintään 
tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin 
viimeistään klo 12:00. Huolehdi siitä, että olet koirasi 
kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Muista ottaa mukaan 
näyttelyyn koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja 
näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten 
kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Arvostelun 
jälkeen saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat pennut 
sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat 
koirat.Kun roturyhmä on arvosteltu on heti kehän 
jälkeen kyseisen ryhmän ryhmäkilpailu samassa kehässä. 
Näyttelyn BIS kehä on kaikkien kehien jälkeen noin klo 
15:30. Näyttelyssä käytössä sähköinen arvostelu.

Näyttelypaikka
Jokimaa ravirata, osoite: Jokimaankatu 6, Lahti.

Näyttelypaikalla on kanttiini, josta saa pientä purtavaa.

Tiedustelut 

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Heljä Myllynen, 
puh. 040 588 0223 
Tiedustelunumero näyttelypäivänä: Veijo Ahonen, puh. 
040 900 8630

Mahdolliset tuomarimuutokset

Jos näyttelytoimikunta joutuu tekemään 
tuomrimuutoksia, siirrot eivät oikeuta 
maksunpalautukseen. 

Palkinnot 

Näyttelyssä jaetaan ruusuke sekä palkinto ROP-
pennuille, VSP-pennuille ja ROP kasvattajaryhmille. 

Palkintoesineet ovat noudettavissa 
palkintojenjakopisteestä koiran numerolappua vastaan. 
Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen. 

Hinnasto ja muuta tietoa 

Ei sisäänpääsymaksua.  
Ei parkkimaksua  
Mobiililuettelo 2,99 €  
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja 
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -
sovelluskaupoista nimellä ”Showlink”. Sähköisen 
näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa on 2,99€. 
Luettelon voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen 
näyttelyä, mutta luettelon sisältö julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6:00. 

Parikilpailun hinta 10 € ja voi osallistua kahdella 
samanrotuisella näyttelyyn osallistuneilla koirilla. 



Rokotusmääräykset 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton 
hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. 
Tarkistamme näyttelyyn tultaessa satunnaisesti koirien 
rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvien 
rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta 
takaisin. Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja 
tai lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen 
viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja 
edelliset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä 
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat 
rokotukset: 

Penikkatautirokotus: Penikkatautirokotus annetaan 
pennulle kaksi kertaa. Tehosterokotteesta tulee 
tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (3 
viikon varoaika). Ensimmäinen tehosterokote on 
voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen val- 
misteyhteenvedon mukaisesti. 

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä 
raivotautirokotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle 
vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 
vuoden. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu 
rokotus on voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukaisesti. 

Varoaika: 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 rokotuksesta. 

Antidoping

 Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja 
ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä 

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli 
koiralla 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 tunnistus- 
merkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois 
tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan. 

Koronaohjeet:

– Älä saavu paikalle, jos olet sairas tai epäilet tartuntaa!  
– Näyttelyyn osallistutaan omalla vastuulla.  
–Näyttelyyn osallistuvat sitoutuvat noudattamaan 

turvallisuusohjeita.  
– Vältä kättelyä, huolehdi käsihygieniasta.

Muuta infoa

– Siivoathan koirasi jätökset.  
– Turistikoirat ovat tervetulleita ja niitä koskee samat 

tunnistusmerkintä- ja rokotus -määräykset kuin 

näyttelyyn ilmoitettuja koiria.

HUOM!  
Koiria ei saa jättää kuumaan autoon!

Mukavaa pentunäyttelypäivää! 

Näyttelyn järjestää: 

Suomen Broholmeryhdistys ry ja 
Bernhardinkoirayhdistys ry



KEHÄ 1, ulkona KEHÄ 3, ulkona
Tarja Löfman 44 Maija Mäkinen 73
cockerspanieli 7 10.00 australiankelpie 1 10.00
fieldspanieli 1 belgianpaimenkoira, malinois 2
labradorinnoutaja 3 belgianpaimenkoira, tervueren 2
portugalinvesikoira 4 hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen 1
sileäkarvainen noutaja 4 karpaattienkoira 2
alaskanmalamuutti 6 11.20 owczarek podhalanski 3
basenji 2 pieniamerikanpaimenkoira 4
eurasier 1 pitkäkarvainen collie 4
grönlanninkoira 1 polski owczarek nizinny 1 11.00
japaninpystykorva 3 saksanpaimenkoira 5
länsigöötanmaanpystykorva 1 saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen 1
pohjanpystykorva 1 schapendoes 2
shiba 1 schipperke 1
shikokunkoira 2 12.20 sileäkarvainen collie 3
siperianhusky 1 shetlanninlammaskoira 5
suomenlapinkoira 3 valkoinenpaimenkoira 2 12.15
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit 1 welsh corgi cardigan 1
saksanpystykorva, keeshond 2 welsh corgi pembroke 1

punainen irlanninsetteri 1
KEHÄ 2, ulkona stabijhoun 1
Veli-Pekka Kumpumäki 29 cavalier kingcharlesinspanieli 2
italianvinttikoira 2 10.00 chihuahua, lyhytkarvainen 1
whippet 3 chihuahua, pitkäkarvainen 3
mäyräkoira, karkeakarvainen 2 havannankoira 1
mäyräkoira, lyhytkarvainen 3 japanese chin 2
airedalenterrieri 2 kiinanharjakoira 2
cairnterrieri 2 lhasa apso 2
englanninkääpiöterrieri 3 löwchen 1
glen of imaalinterrieri 2 11.20 maltankoira 1
jackrussellinterrieri 3 papillon 1
karkeakarvainen kettuterrieri 1 phalène 1
parsonrussellinterrieri 1 shih tzu 6
skotlanninterrieri 2 villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen 2
vehnäterrieri 1 villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen 2
amerikanstaffordshirenterrieri 2 villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen 1
Anneli Pukkila 33 villakoira, toy 2
basset hound 1
dalmatiankoira 2
rhodesiankoira 4
saukkokoira 1 12.30
appenzellinpaimenkoira 1
bernhardinkoira, pitkäkarvainen 1
berninpaimenkoira 3
broholminkoira 1
bullmastiffi 2
dobermanni 1
keskiaasiankoira 1
kääpiöpinseri 2
pyreneittenmastiffi 4
snautseri, pippuri & suola 2
continental bulldog 2
tiibetinmastiffi 2
bokseri 2
shar pei 1


