
Tervetuloa Anjalan pentunäyttelyyn!

Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu rotukohtai-
sine koiramäärineen sekä ilmoittamanne koiran numerolappu. 
Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8:30. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen annettua arvosteluajan 
alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12:00.  
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. Ke-
hissä 1-2 arvostelu aloitetaan klo 10.00 ja kehässä 3 klo 11.00.
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisteritodistus, roko-
tustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä 
varten kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös näyt-
telyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Arvostelun jälkeen saavat 
poistua muut paitsi rotunsa parhaat  pennut sekä rotunsa parhai-
siin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Näyttelypaikka
Näyttely järjestetään entisen maatalousoppilaitoksen alueella.
Osoite: Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala (Kouvola). 
Näyttelyalueelle on liikenteenohjaus kahta kautta, Ankkapurhan-
tietä sekä Kisatantereen ohi paikoitusaluelle. 
Purkupaikka on järjestetty toimiston läheisyyteen.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy (arkisin klo 
11–17), puh. (09) 887 30 320, e-mail: info@showlink.fi 
Tiedustelut näyttelypäivänä 
Anne Salonen 0400932441, Ritva Pilli 0405308549

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarinmuutoksia, 
jotka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Siirrot eivät oikeuta mak-
sunpalautukseen. 

Palkinnot
Näyttelyssä jaetaan ruusuke sekä palkinto ROP-pennuille, VSP-
pennuille ja ROP kasvattajaryhmille. Kunniapalkinnon saaneet 
pennut saavat ruusukkeen.
Palkintoesineet ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä koi-
ran arvostelulipuketta vastaan. Palkintoja ei lähetetä jälkikäteen. 

Hinnasto ja muuta tietoa

Ei sisäänpääsymaksua.
Parkkilippu 3€.
Luettelo 5€.
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tu-
lospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobii-
li”. 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.

Näyttelyssämme järjestetään myös parikilpailu. Parikilpailuun il-
moittautuminen toimistossa, maksu 10 €.
Turistikoirat ovat näyttelyssämme sallittuja, kunhan rokotukset 
ovat kunnossa ja rokotustodistus mukana.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväk-
symiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa jo-
kaisen koiran rokotustodistukset. Mikäli koira hylätään puuttuvi-
en rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua ei suoriteta takaisin. 
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai lemmikkieläin-
passi), 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 tehos-
terokote on voimassa 1 vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtumahetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). 
Alle vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voimassa 1 vuo-
den. Vähintään vuoden ikäiselle koiralle annettu rokotus on voi-
massa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikis-
sa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, 
koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähin-
tään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman ta-
louden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmu-
kaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt 
ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntä-
miä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koiralla on siru, jota ylei-
simmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava 
mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan.Jos tar-
kastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjes-
täjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistu-
misen tapahtumaan.

Mukavaa näyttelypäivää!

Järjestäjät: Suuret Laumanvartijarodut ry

KAIKKIEN ROTUJEN 
PENTUNÄYTTELY
 ANJALA 27.7.2019



KEHÄ 1
Juha Putkonen ....................................................87 
tiibetinspanieli .......................................................................2 10:00
havannankoira .......................................................................1 
coton de tuléar ......................................................................2 
papillon ....................................................................................1 
venäjänbolonka ....................................................................1 
kiinanharjakoira ....................................................................4 
ranskanbulldoggi .................................................................2 
griff on bruxellois ..................................................................1 
kromfohrländer .....................................................................1 
cavalier kingcharlesinspanieli ..........................................7 
prahanrottakoira ...................................................................1 11:00
chihuahua, lyhytkarvainen ...............................................1 
chihuahua, pitkäkarvainen ...............................................1 
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen ............1 
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen ....3 
saksanpaimenkoira ........................................................... 12 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ..............................1 12:15
valkoinenpaimenkoira ........................................................8 
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen ........................1 
belgianpaimenkoira, laekenois .......................................1 
belgianpaimenkoira, tervueren ......................................1 
pitkäkarvainen collie ...........................................................4 
sileäkarvainen collie ............................................................1 
kuvasz .......................................................................................1 
owczarek podhalanski ........................................................1 
shetlanninlammaskoira ......................................................2 
lancashirenkarjakoira ..........................................................2 
jackrussellinterrieri............................................................ 12 
borderterrieri .........................................................................1 
norwichinterrieri ...................................................................1 
australianterrieri ...................................................................1 
skotlanninterrieri ..................................................................1 
valkoinen länsiylämaanterrieri ........................................1 
glen of imaalinterrieri .........................................................2 
biewerterrieri .........................................................................2 
silkkiterrieri .............................................................................1 
amerikankarvatonterrieri ..................................................1 

KEHÄ 2
Irina Poletaeva ....................................................68 
rottweiler .................................................................................4 10:00
tiibetinmastiffi   .......................................................................1 
pyreneittenmastiffi   ..............................................................2 
keskiaasiankoira ....................................................................7 
jämtlanninpystykorva .........................................................1 

berninpaimenkoira ..............................................................1 
cane corso ...............................................................................1 
suursnautseri, musta ...........................................................1 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ....................................1 
pinseri .......................................................................................3 
kääpiöpinseri .........................................................................1 
apinapinseri ............................................................................2 
alaskanmalamuutti ..............................................................1 
amerikanakita ........................................................................2 
akita ...........................................................................................1 
saksanpystykorva, keeshond ...........................................2 11:30
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ...................1 
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen ....................2 
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea ...........1 
saksanpystykorva, pomeranian ......................................1 
suomenlapinkoira ................................................................1 
japaninpystykorva ...............................................................3 
pohjanpystykorva ................................................................1 
lapinporokoira .......................................................................1 
shiba ..........................................................................................3 
itäsiperianlaika ......................................................................1 
länsigöötanmaanpystykorva ...........................................3 
mäyräkoira, karkeakarvainen ...........................................1 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ..............................................1 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ..............................................1 
whippet ....................................................................................1 
azawakh ...................................................................................1 
* grand basset griff on vendéen ......................................1 
* petit basset griff on vendéen .........................................1 
* suomenajokoira .................................................................2 
* punainen irlanninsetteri .................................................2 
* pienimünsterinseisoja .....................................................1 
* australianpaimenkoira .....................................................2 
* welsh corgi cardigan ........................................................1 
* schapendoes .......................................................................1 
* bostoninterrieri ..................................................................1 
* bolognese ............................................................................2 

KEHÄ 3
Lotta Vuorinen ....................................................20 
cockerspanieli ........................................................................3 11:00
kultainennoutaja ..................................................................4 
labradorinnoutaja ................................................................2 
sileäkarvainen noutaja .......................................................4 
walesinspringerspanieli .....................................................1 
englanninspringerspanieli ................................................6 

Arvioitu arvosteluaikataulu

Näyttelyalueen kartta
1-       rokotusten tarkastus
2-       Makasiinikahvila
3- 4    Anjalan kartano - sauna / yksityisalue
5-       Toimisto
6-12  näyttelyn ulkopuoliset alueet
P -      paikoitus
Kisatanner - näyttelykehät 1, 2 ja 3

LOPPUKILPAILUT
Loppukilpailut alkavat noin klo 15.30

FCI1 .................................................. Juha Putkonen
FCI2 ..................................................  Irina Poletaeva
FCI3 .................................................. Juha Putkonen
FCI4 ..................................................  Irina Poletaeva
FCI5 ..................................................  Irina Poletaeva
FCI6 ..................................................  Irina Poletaeva
FCI7 .................................................   Irina Poletaeva
FCI8 ..................................................  Lotta Vuorinen
FCI9 .................................................. Juha Putkonen
FCI10 ................................................ Irina Poletaeva
Paras pari  .......................................Lotta Vuorinen
Paras kasvattajaryhmä  ..............Juha Putkonen
Näyttelyn paras pentu  .............. Irina Poletaeva
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