
Kotkan Ryhmänäyttelyt 
ryhmille FCI 3, 4 & 10  

16. ja 17.4.2022 

 
Tervetuloa Kotkan ryhmänäyttelyihin! 

Ohessa on näyttelymme arvioitu aikataulu sekä koirasi 

näyttelynumero. Näyttely on drive-in näyttely ja muut 

paitsi ROP-pentu, ROP-juniori, ROP-veteraani, ROP sekä 

ROP-kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat saavat poistua arvostelun jälkeen. Muistathan ottaa mukaan koiran 

rekisterikirjan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron ja hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Ota 

myös koirallesi näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.  

Näyttelypaikka on Kotkan Koiraystäväinseuran hallilla, Kiilatie 10. Halli on viileä hiekkapohjainen koirahalli. 

Hallin ovet avataan klo 9. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen rodun arvioitua 

arvosteluaikaa. Rokotuksia tarkastetaan pistokokein näyttelyalueella koko päivän ajan. Varaudu siis 

esittämään rokotustodistus kaikille mukanasi oleville koirille rokotuksia kysyttäessä.  

Näyttelyssämme ei ole myynnissä painettua luetteloa. Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon, 

näyttelyn tulospalvelun sekä viestipalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 

Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”. 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. 

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa 

olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn 

tultaessa rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismaksua 

ei suoriteta takaisin. Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on merkitty rokotteen viimeinen 

voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset rokotukset.  

Näyttelyalueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja Kennelliiton ohjeita yleisötapahtumien ja 

koiranäyttelyiden järjestämisessä.  

 • Näyttelyyn ei saa tulla oireisena (yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja 

päänsärky). Portilla selvästi oireinen ihminen pysäytetään ja pääsy näyttelyalueelle estetään. 

 • Lähikontaktia tulee välttää. Pidetään mahdollisuuksien mukaan 1–2 metrin turvaväli henkilöiden välissä. 

Jokainen paikalle tuleva on vastuussa ylläpitämään turvavälejä! Myös häkkialueilla on muistettava 

turvaetäisyydet.  

 • Hyvä käsihygienia estää koronatartuntoja. Näyttelypaikalla on erillisiä käsidesipisteitä. 

 • Näyttelykehässä tulee jokaisen koiran esittäjän käyttää kasvosuojaa. 

 • Mikäli näyttelyssä käyneiltä todetaan koronavirus tartunta, tekevät viranomaiset tartunnanjäljityksen 

muiden altistuneiden henkilöiden löytämiseksi. Jotta viranomaisten tartuntajäljitykset helpottuvat annamme 

heille ilmoittautumisen yhteydessä annetut yhteystiedot. 

 • Suositellaan, että riskiryhmään kuuluva henkilö ei osallistu näyttelyyn.  



 • Näyttelyssämme on käytössä sähköiset arvostelut eli kehästä ei anneta paperisia arvostelulomakkeita.  

 • Tuomari, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele.  

 • Tuomari voi halutessaan pyytää koiran esittäjää näyttämään koiran purennan.  

Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä. Palkinnon voi vaihtaa myös arvokorttiin, jolla on 

mahdollista lunastaa paikalla olevalta myyjältä mm. käsintehtyjä koiraleluja. Palkintoja ei kuitenkaan 

postiteta jälkikäteen.  

Toivotamme kaikille oikein mukavaa näyttelypäivää! 

 

Aikataulu lauantai 16.4. 

 

KEHÄ 1 

Hilkka Salohalla 66 

 airedalenterrieri  1 10.00 

 dandiedinmontinterrieri  1 

 bullterrieri   1 

 staffordshirenbullterrieri  6 

 borderterrieri   9 

 kerrynterrieri   3 11.15 

 norfolkinterrieri  3 

 norwichinterrieri  3 

 parsonrussellinterrieri  4 

 skyenterrieri   2 

 walesinterrieri   2 12.15 

 valkoinen länsiylämaanterrieri 8 

 glen of imaalinterrieri  15 13.00 

 bedlingtoninterrieri  2 

 yorkshirenterrieri  6 

 

KEHÄ 2 

Maija Lehtonen 91 

 saksanmetsästysterrieri  1 10.00 



 karkeakarvainen kettuterrieri  7 

 sileäkarvainen kettuterrieri  4 

 brasilianterrieri  6 

 amerikanstaffordshirenterrieri 10 11.15 

 australianterrieri  9 

 biewerterrieri   1 12.30 

 ceskyterrieri   2 

 irlanninterrieri   2 

 silkkiterrieri   5 

 skotlanninterrieri  7 

 vehnäterrieri   5 13.45 

 cairnterrieri   9 

 jackrussellinterrieri  23 

 

Aikataulu sunnuntai 17.4. 

 

KEHÄ 1 

Hilkka Salohalla 89 

 mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen 1 10.00 

 mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen 2 

 mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen 8 

 mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 4 

 mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 8 11.00 

 mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 10 

 mäyräkoira, karkeakarvainen    16 12.10 

 mäyräkoira, lyhytkarvainen   9 13.10 

 mäyräkoira, pitkäkarvainen   12 

 * unkarinvinttikoira   2 

 * venäjänvinttikoira   15 

 * azawakh    2 

 



KEHÄ 2 

Maija Lehtonen 96 

Harjoitusarvostelija: Janger Nina, afgaaninvinttikoira, saluki, italianvinttikoira 

 irlanninsusikoira 10 10.00 

 englanninvinttikoira 2 

 sloughi  1 

 whippet  38 10.50 

  pennut 4, UROKSET 15 

  NARTUT  19  12.00 

 afgaaninvinttikoira 6 13.00 

 saluki  22 

 italianvinttikoira 17 

 

 

 


