
SHHJ:n Päänäyttely 10.3.2019 
Tervetuloa!  
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekis-
terikirja, rokotustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, makuu-
alusta, hakaneula sekä vesikuppi.  

Näyttelypaikka  
Näyttelypaikkana toimii Karsikon koulun piha-alue Osoite: Sirk-
kalantie 12, 80100 Joensuu. Kehät ovat ulkona. 

Sisääntulo  
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 08.30. Koirien on saa-
vuttava tarkastukseen viimeistään 1 tunti ennen ko. luokan ar-
vioitua arvosteluaikaa. Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa 
ajoissa näyttelypaikalla.  

Tiedustelut ja peruutukset  
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia. 
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarimuutok-
sen vuoksi (merkitty tähdellä *) ilmoita siitä kirjallisesti viimeis-
tään 8.3. osoitteeseen Taina Ahosola, Kuorevaarantie 82, 83720 
Kuorevaara tai sähköpostitse ahosola@gmail.com Ilmoittautu-
misia koskevat tiedustelut sekä tiedustelut näyttelypäivänä yllä 
mainitusta osoitteesta tai puhelimitse numerosta 050-405 
4263. 

Hinnasto  
Näyttelyymme ei ole sisäänpääsy- tai parkkimaksuja. Luettelo 
on 5 euroa. 

Muuta huomioitavaa 
Näyttelypaikalla on kahvila mistä saa kahvia, teetä, sämpylää, 
pullaa, makkaraa ym. 

Palkinnot 

Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimistosta 
näyttelyn ajan esittämällä arvostelulomake. Palkintoja ei lähe-
tetä postitse.  

Rokotusmääräykset  
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen 
hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tulta-
essa jokaisen koiran rokotustodistukset. Rokotustodistuksesta 
tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle 
annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen 
viimeinen voimassaolopäivä. Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei mak-
seta takaisin.  
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään 
kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuo-
den iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautiro-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 

vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana an-
netut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti.  
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos 
koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauk-
sissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 
varoaika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.  
Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, par-
vovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehduk-
seen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut 
vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös sa-
man talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä ta-
pahtumassa.  

Tunnistusmerkintä  
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyt-
telyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkas-
taa tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensi-
sijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suori-
tusta. 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 toimima-
ton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.  

Antidoping-valvonta  
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-sään-
nöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 
kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi 
 

KEHÄ 1, ulkona   
Juha Putkonen 66  
* valkoinen ruotsinhirvikoira 5 10:00 

jämtlanninpystykorva 59  
- pennut 1  
- urokset 27  
- nartut  31  
* hälleforsinkoira 2  

   
KEHÄ 2, ulkona   
Riitta Niemelä 78  
harmaa norjanhirvikoira 78 09:30 

- urokset 42  
- nartut 36 

 

Järjestäjät: 

Suomen Harmaahirvikoirajärjestö  

Pohjois-Karjalan Hirvikoirayhdistys 
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