
  

  

Tervetuloa Riihimäki 28.5.2022 pentu 
näyttelyyn.    

Järjestäjä: Etelä-Hämeen ajokoirayhdistys ry  

Lue ohjeet huolella!  

Oheisena näyttelyn arvioitu 
arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero.  Huomioithan, että alueella 
on myös ryhmänäyttely ja osa tuomareista 
tuomaroi molemmissa näyttelyissä. 
Kehänumero pysyy samana.  

Saman perheen koira voi tulla näyttelyyn 
mukaan turistikoiraksi. Turistikoirallakin tulee 
luonnollisesti olla sääntöjen mukaiset 
rokotukset ja rokotustodistus mukana. 
Katsojia ja tapahtuman seuraajia saa tulla 
paikalle.  (Varauksena AVI:n, THL:n ja 
paikallisten terveysviranomaisten suositukset 
ja säännöt. Sisäänpääsy maksua ei ole.  

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 
pyydämme, että huolehditte hyvästä 
käsihygieniasta. Muista ottaa mukaan koiran 
rekisteritodistus, rokotustodistukset sekä 
näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. 
Muista myös näyttelyremmi, makuualusta ja 
vesikuppi.   

Näyttelypaikka:  
Riihimäen ravirata: Oravankatu 26, 11120 
Riihimäki.   

 
Parkki:  
Parkkimaksu 5€, varaathan tasarahan.   
Näyttelyssä on käytössä myös MOBILEPAY maksu 
mahdollisuus ja PARKKIMAKSUN 5 € voi suorittaa 
Mobilepayn kautta numeroon 92619 Etelä-
Hämeen Ajokoirayhdistys  ja esittää Mobilepayn 
tapahtumavirrasta kuitin parkinohjauksessa. 
Pyydämme noudattamaan pysäköinnin 
ohjeistusta paikan päällä.   
Näyttelyalueen portit avataan klo 07:30.  

Rokotusten tarkistus:  
Näyttelyalueella ei ole erillistä rokotusten 
tarkistuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset 
tarkistetaan pistokokein näyttelyalueella. 
Varaudu siis esittämään rokotustodistukset niitä 
pyydettäessä!   
Näyttelymaksua ei palauteta, jos koiran 
osallistuminen estyy vanhentuneiden tai 
puutteellisten rokotusten vuoksi.  Huolehdi siitä, 
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla, 
noin tuntia ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa 
ja viimeistään klo 12:30.   

Kehät ja niiden sijainti:  
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona nurmikentällä, 
joten huomioi vaatetus ja varustus vallitsevan 
säätilan mukaan.  

Tuomarimuutokset:  
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia, jotka selviävät alla olevasta 
aikataulusta. Siirrot pentunäyttelyssä eivät 
oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen. 
Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa 
ilmoittautumisensa tuomarimuutoksen takia, 
ilmoita siitä viimeistään torstaina 26.5.2022 klo 
10.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen 
etelahameenajokoirayhdistys@gmail.com .    

Toimisto ja palkinnot:  
Palkintoesineet ovat haettavissa näyttelyalueella 
toimiston viereisestä palkintojenjakopisteestä 
näyttelyn aikana näyttämällä koirasi 
osallistumisnumero. Kun kehätoimitsija on 
tallentanut arvostelun ja tuloksen, tämä näkyy 



toimistossa tietokoneella ja näin saamme 
palkinnot jaettua.   
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.  

 
Sähköiset arvostelut  

Näyttelyssä on käytössä sähköiset 
arvostelut, joten kehästä ei  
jaeta paperista arvostelulomaketta. 
Arvostelut lähetetään koiran arvostelun 
päätyttyä ilmoittajan 
sähköpostiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa 
myös Showlinkin tulospalvelusta sekä  
Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä 
koirasi tiedoista.  
  
Mobiililuettelo 2,99 €.  
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja 
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. 
Sovellus on ladattavissa AppStore- ja Google Play 
-sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa 
ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen 
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Sähköinen 
mobiililuettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna 
kello 6.00.   

Toimistosta voi ostaa myös rotukohtaisen 
paperitulosteen hintaan 3 €. Varaathan 
tasarahan tai maksun voi hoitaa myös  
Mobilepayn kautta numeroon 92619  kautta 
ja näyttää maksusuorituksen Mobilepayn 
tapahtumavirrasta.  

Tiedustelut:  
Näyttelypäivänä Mauri Tuomi 0465457302 ja 
0409604711.  Aikaisemmin  
etelahameenajokoirayhdistys@gmail.com tai 
Mika Aaltonen 0407447704. 

 Telttojen pystytys niille varatuille alueille on 
sallittua  

• Näyttelyyn osallistuvien toivotaan 
varaavan riittävästi aikaa saapumiseen 
ja parkkeeraukseen  

• ÄLÄ JÄTÄ KOIRIA AUTOON 
AURINKOISELLA SÄÄLLÄ! Autossa  

lämpötila voi pilviselläkin säällä nousta 
nopeasti koiralle hengenvaarallisiin 
lukemiin   

• Huolehdithan myös alueen siisteydestä ja 
korjaat karvat, roskat ja muut jätökset 
pois sekä toimitat ne välittömästi niille 
varattuihin jäteastioihin  

• Tupakointi sallittu vain siihen merkityllä 
paikalla.  

• Alueella on myös kanttiini  

Ethän tule näyttelyalueelle sairaana!   
Jokainen saapuu alueelle omalla vastuullaan. 
Alueella noudatetaan viranomaisten sekä SKL:n 
ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden 
järjestämisen osalta.    
Tuomaritelttaan on pääsy ainoastaan tuomarilla 
ja kehätoimitsijoilla ja tarpeellisella näyttelyn 
henkilökunnalla.   
Tuomari voi halutessaan pyytää esittäjää 
näyttämään koiran purennan.   

Rokotusmääräykset:  
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä.   
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, 
koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset. 
Koiran rokotustodistuksen tai -passin 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-
mobiilisovellus 
toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
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. 
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  

Koirien tartuntatauteihin liittyviä 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. 1.1.2001 jälkeen 
syntyneet typistetyt koirat eivät saa 
osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja 
kilpailuihin  

 

Antidopingvalvonta:  

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

• Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 
www.kennelliitto.fi  

Tunnistusmerkintä:  

• Tunnistusmerkintä on pakollinen 
Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa  

• Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän pistokokein   

• 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 
tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän 
sulkea kyseinen koira pois tästä 
tapahtumasta   

• Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen  
tapahtumaan   
  
  
  
  
  
  
  
  

Näyttelytoimikunta toivottaa mukavaa ja turvallista näyttelypäivää!   

  

  

  
  

 
 
 
 



Näyttelytoimikunta:  
Puheenjohtaja: Mauri Tuomi  
Sihteeri ja tuomarisihteeri: Johanna Lassinniemi  
Rahastonhoitaja: Mika Aaltonen  
Järjestelypäällikkö: Kari Karppanen 
Liikenteenohjaus: Jyrki Kotipuro 
Eläinlääkäri: Martola P.  

  

Näyttelyalueella on spronsorimme kuvausständi, jonne voit mennä kuvaamaan koirasi. 

  

  
Ryhmäkilpailut:  
 FCI 1 Sampaio Ann Joe  
 FCI2 Pukkila Anneli  
 FCI3 Stockmari Harto 
 FCI4 Rekiranta Paula 
 FCI5 Stockmari Harto  
 FCI6 Rekiranta Rauta  
 FCI7 Stockmari Harto  
 FCI8 Rekiranta Paula  
 FCI9 Stockmari Harto  
 FCI10 Rekiranta Paula  
 
 Paras kasvattajaryhmä Paula Rekiranta,  

 Best in Show Ann Joe Sampaio  
 



 

KEHÄ 4  RING 4        

Ann Joe Sampaio, Brasilia  Ann Joe Sampaio, Brazil  2     

* dobermanni  * Dobermann  2  14.15  

            

KEHÄ 7, ulkona  RING 7, Outside        

Paula Rekiranta  Paula Rekiranta  45     

barbet  Barbet  1  12.00  

beagle  Beagle  1     

bichon frisé  Bichon Frisé  1     

chihuahua, lyhytkarvainen  Chihuahua Smooth-haired  5     

chihuahua, pitkäkarvainen  Chihuahua Long-haired  1     

cockerspanieli  Cocker Spaniel  9     

dalmatiankoira  Dalmatian  6     

espanjanvesikoira  Spanish Waterdog  1     

afgaaninvinttikoira  Afghan Hound  1     

italianvinttikoira  Italian Greyhound  1     

labradorinnoutaja  Labrador Retriever  2     

puolanvinttikoira  Polish Greyhound  1     

rottweiler  Rottweiler  3     

shih tzu  Shih Tzu  1     

sileäkarvainen noutaja  Flat Coated Retriever  1     

tiibetinspanieli  Tibetan Spaniel  7     

venäjänbolonka  Russkaja Tsvetnaja Bolonka  1     

venäjänvinttikoira  Borzoi  1     

grand basset griffon vendéen  Grand Basset Griffon Vendéen  1     

            

KEHÄ 9, ulkona  RING 9, Outside        

Päivi Eerola  Päivi Eerola  38     

australiankarjakoira  Australian Cattle Dog  1  09.00  

australiankelpie  Australian Kelpie  1     

australianpaimenkoira  Australian Shepherd  1     

* belgianpaimenkoira, groenendael  * Belgian Shepherd Dog, Groenendael  3     

maremmano-abruzzese  Maremma and Abruzzese Sheepdog  1     

bostoninterrieri  Boston Terrier  1     

pieniamerikanpaimenkoira  Miniature American Shepherd  2     



KEHÄ 9, ulkona  RING 9, Outside    

* pitkäkarvainen collie  * Collie Rough  3     

* sileäkarvainen collie  * Collie Smooth  10     

* shetlanninlammaskoira  * Shetland Sheepdog  1  10.20  

tiibetinterrieri  Tibetan Terrier  1     

valkoinenpaimenkoira  White Swiss Shepherd Dog  4     
 

vanhaenglanninlammaskoira  Old English Sheepdog  1     

welsh corgi cardigan  Welsh Corgi Cardigan  2     

welsh corgi pembroke  Welsh Corgi Pembroke  2     

venäjäntoy, lyhytkarvainen  Russian Toy Short-haired  1     

villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen  Miniature Poodle, black, brown and white  3     

Anneli Pukkila  Anneli Pukkila  36     

basenji  Basenji  2  11.40  

* amerikanakita  * American Akita  1     

bernhardinkoira, lyhytkarvainen  Saint Bernard Dog, Short-haired  3     

bernhardinkoira, pitkäkarvainen  Saint Bernard Dog, Long-haired  2     

bullmastiffi  Bullmastiff  4     

keskiaasiankoira  Central Asian Ovtcharka  1     

kääpiösnautseri, musta  Miniature Schnauzer, black  1     

* shiba  * Shiba  4     

shar pei  Shar Pei  1     

tiibetinmastiffi  Tibetan Mastiff  7     

* saksanpystykorva, keeshond  * Wolfsspitz (Keeshond)  2     

* saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen  * Mittelspitz (Medium size Spitz), white  1     

* saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit  * Kleinspitz (Miniature Spitz), other colours  1     

mastiffi  Mastiff  1     

* saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea  * Mittelspitz (Medium size Spitz), black and brown  5     

            

KEHÄ 10, ulkona  RING 10, Outside        

Harto Stockmari  Harto Stockmari  79     

#akita  #Akita  4  10.00  

#alaskanmalamuutti  #Alaskan Malamute  2     

#bedlingtoninterrieri  #Bedlington Terrier  1     

#biewerterrieri  #Biewer-terrier  1     

#borderterrieri  #Border Terrier  1     

#brasilianterrieri  #Brazilian Terrier  2     

#cane corso  #Italian Cane Corso  1     

#cavalier kingcharlesinspanieli  #Cavalier King Charles Spaniel  2     



KEHÄ 10, ulkona  RING 10, Outside    

Harto Stockmari  Harto Stockmari    

chow chow  Chow Chow  1     

#coton de tuléar  #Coton de Tuléar  4     

#estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen  #Estrela Mountain Dog, Long-haired  1  11.15  

etnankoira  Cirneco dell'Etna  3     

#eurasier  #Eurasier  1     

#griffon belge  #Griffon Belge  1     

havannankoira  Bichon Havanais  3     

#jackrussellinterrieri  #Jack Russell Terrier  5     

#kiinanharjakoira  #Chinese Crested Dog  3     

#kromfohrländer  #Kromfohrländer  2  12.15  

lapinporokoira  Lapponian Herder  1     

#leonberginkoira  #Leonberger  1     

#lhasa apso  #Lhasa Apso  3     

#lyhytkarvainen saksanseisoja  #Short-haired German Pointer  1     

#mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen  #Rabbit Dachshund, Long-haired  2     

#newfoundlandinkoira  #Newfoundland  2     

KEHÄ 10, ulkona  RING 10, Outside      

#norfolkinterrieri  #Norfolk Terrier  1     

#papillon  #Papillon  1     

#petit brabancon  #Petit Brabancon  1     

#phalène  #Phalène  1     

#pointteri  #English Pointer  1     

#punainen irlanninsetteri  #Irish Red Setter  1     

#rhodesiankoira  #Rhodesian Ridgeback  1     

#saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen  
#German Shepherd Dog, long and harsh outer coat 

2     

#saluki  #Saluki  2     

#samojedinkoira  #Samoyed  4     

#siperianhusky  #Siberian Husky  1     

staffordshirenbullterrieri  Staffordshire Bull Terrier  2     

suomenlapinkoira  Finnish Lapponian Dog  2     

#whippet  #Whippet  4     

volpino italiano  Volpino Italiano  1     

#saksanpystykorva, pomeranian  #Zwergspitz (Pomeranian)  5     

#sileäkarvainen kettuterrieri  #Fox Terrier, Smooth-haired  1     
  


