
KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELY, RISTIINA (MIKKELI) 9.7.2022 
 
Oheisena näyttelyn arvosteluaikataulu ja koiran näyttelynumero. Näyttely pidetään Ristiinan urheilukentällä, 
Mäkitie 30, 52300 Ristiina (nurmikenttä). Näyttelypaikalle on opastus pääteiltä. 
Muistathan ottaa näyttelyyn mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja 
hakaneulan. Muista myös koiran näyttelyhihna ja vesikuppi. Näyttelyyn voi ottaa mukaan myös ns. 
turistikoiran. Myös sen rokotukset tarkistetaan. 
 
Näyttelyyn saapuminen alkaa klo 7.30, ja koirien arvostelu kehissä alkaa klo 9.00-11.00. Näyttelyyn on 
saavuttava klo 12.30 mennessä. Näyttely on Drive-In, joten näyttelystä voi poistua, kun koira on osallistunut 
kaikkiin niihin luokkiin, joissa se on oikeutettu kilpailemaan. Ryhmäkilpailut alkavat n. klo 15.00. 
 
Eläinlääkärintarkastus 
Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärintarkastusta, vaan se suoritetaan pistokokein. 
 
Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä 
Penikkatautirokotus: Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia 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. 
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira voi osallistua näyttelyyn 22. päivänä rokotuksen jälkeen. 
Tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi) on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä. 
Tunnistusmerkinnät tarkistetaan pistokokein ennen arvostelua. Koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, suljetaan 
pois näyttelystä. Mikäli tatuointi on epäselvä, koira saa osallistua, mutta omistajan on huolehdittava siitä, että 
koira tunnistusmerkitään uudelleen ja uudesta merkitsemisestä toimitetaan todistus näyttelytoimikunnalle 
kuukauden sisällä näyttelystä. 
 
Antidoping-valvonta 
Suomen kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. 
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen kennelliiton hyväksymiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaista tietoa osoitteesta www.kennelliitto.  
 
Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Maarit Hassinen, puh. 040 831 0570 
Näyttelyn toimisto näyttelypäivänä: 040 8241308 
 
Hinnat: Luettelo 5 euroa, ei parkkimaksua, yleisöllä vapaa pääsy. Näyttelypaikalla on kahvio.  
Huom! Varaa mukaan käteistä, pankkikortti ei käy myyntipisteissä, eikä alueella ole pankkiautomaattia. 
 
Näyttelytoimikunta ei suorita takaisin ilmoittautumismaksua, mikäli koira hylätään puutteellisten tai 
vanhentuneiden rokotusten tai puuttuvan tunnistusmerkinnän takia. Myöskään koiran sairastuminen ei 
oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen. 
 

Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarimuutoksen vuoksi, lähetä peruutus viimeistään 
8.7.2022 postitetulla kirjeellä osoitteella: Ristiinan kr-näyttely, Arto Manner, Pajakaarre 3, 52300 Ristiina,  
sähköposti: arto_manner@luukku.com 
 
Koiran nimi ja rekisterinumero: ___________________________________________________________ 
 
Koiran rotu: __________________________________________________________________________ 
 
Omistajan nimi ja osoite: ________________________________________________________________ 
 
Pankkiyhteys ja summa: ________________________________________________________________ 

 



ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU: 
#:llä merkityt rodut arvostelee ennalta varalle ilmoittettu tuomari, ei oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen 
*:llä merkityillä roduilla tuomarimuutos 
 
Kehä 1, tuomari Hannele Jokisilta  93 

9.00 sileäkarvainen kettuterrieri 5 
 länsigöötanmaanpystykorva 6 
 valkoinenpaimenkoira 8 
 itäeuroopanpaimenkoira 6 
 tsekinpaimenkoira 1 
10.30 schipperke  5 
 welsh corgi cardigan 7 
 welsh corgi pembroke 11 
11.45 shetlanninlammaskoira 25 
13.15 schapendoes  3 
 partacollie  4 
 bouvier  2 
 sveitsinajokoira, berninajokoira 1 
 plottinajokoira  1 
 poitevin  1 
 puolanjahtikoira  1 
 bretagnenbassetti 1 
 dobermanni  1 
 hovawart  4 
   
Kehä 2, tuomari Paula Rekiranta 76 

9.00 amerikanstaffordshirenterrieri * 5 
 borderterrieri *  4 
 karkeakarvainen kettuterrieri * 5 
 tanskalais-ruotsalainen  

pihakoira  4 
 pinseri  1 
10.00 kääpiöpinseri  19 
 espanjanmastiffi  1 
 mastiffi  1 
 bullmastiffi  4 
 cane corso  1 
 rottweiler  6 
 englanninbulldoggi 2 
 entlebuchinpaimenkoira 1 
 isosveitsinpaimenkoira 1 
 newfoundlandinkoira 2 
12.15 sileäkarvainen noutaja 18 
 kooikerhondje  1 
   
Kehä 3, tuomari Harto Stockmari  94 

9.00 chihuahua, lyhytkarvainen # 13 
 chihuahua, pitkäkarvainen # 12 
 saksanpystykorva, mittelspitz,  

musta ja ruskea # 2 
saksanpystykorva, mittelspitz,  
valkoinen #  4 

10.45 saksanpystykorva, mittelspitz,  
muut värit #  14 

 saksanpystykorva, grosspitz,  
valkoinen #  1 

 saksanpystykorva, grosspitz,  
musta ja ruskea # 1 

 saksanpystykorva,  
keeshond/wolfspitz # 2 

 japaninpystykorva 7 
 chow chow  2 
 kainkoira  3 
 portugalinpodengo,  

karkeakarvainen, pieni 3 
 portugalinpodengo,  

sileäkarvainen, pieni 1 
 etnankoira  2 
12.45 suomenpystykorva # 11 
 valkoinen ruotsinhirvikoira # 1 
 itäsiperianlaika # 5 

 ruotsinlapinkoira 2 
 buhund  1 
 belgianpaimenkoira, tervueren # 1 
 beaucenpaimenkoira /  

beauceron #  1 
 mudi  1 
 serra de airesinpaimenkoira 1 
 bernhardinkoira, pitkäkarvainen 3 
 
 
Kehä 4, tuomari Perttu Ståhlberg  93 
harjoitusarvostelija Susanna Uusitupa-Kärppä, 
weimarinseisoja, saksanseisojat 

9.00 -spitzien mittaus  
 saksanpystykorva, kleinspitz,  

valkoinen  1 
 saksanpystykorva, kleinspitz,  

musta ja ruskea  4 
 saksanpystykorva, kleinspitz,  

muut värit  10 
 saksanpystykorva, pomeranian 12 
10.30 siperianhusky  15 
 akita  4 
 punavalkoinen irlanninsetteri 2 
 punainen irlanninsetteri 7 
 englanninsetteri  5 
 gordoninsetteri  1 
12.30 pointteri  2 
 auvergnenseisoja 1 
 bourbonnais´nseisoja 1 
 portugalinseisoja 1 
 lyhytkarvainen saksanseisoja 11 
 karkeakarvainen saksanseisoja 8 
 weimarinseisoja, lyhytkarvainen 1 
 pienimünsterinseisoja 2 
 bretoni  2 
 spinone  1 
 italianseisoja  2 
   
Kehä 5, tuomari Kirsti Louhi   79 

10.00 lagotto romagnolo 7 
 labradorinnoutaja 26 
12.00 kultainennoutaja 19 
 sileäkarvainen collie 10 
13.30 pitkäkarvainen collie 17 
   
Kehä 6, tuomari Maija Mäkinen 89 

9.30 pyreneittenkoira  5 
 australiankelpie  7 
 australianpaimenkoira 17 
11.00 cavalier kingcharlesinspanieli 16 
 bichon frisé  11 
 coton de tulear  1 
 bullterrieri  1 
12.30 staffordshirenbullterrieri 10 
 saksanmetsästysterrieri 3 
 parsonrussellinterrieri 6 
 brasilianterrieri  2 
 skotlanninterrieri 3 
 norwichinterrieri  1 
 glen of imaalinterrieri 1 
 englanninkääpiöterrieri 2 
 yorkshirenterrieri 2 
 airedalenterrieri  1 
  
 
 



Kehä 7, tuomari Pirjo Aaltonen 85 

9.30 tanskandoggi, keltainen ja  
tiikerijuovainen  3 

 tanskandoggi, sininen 1 
 tanskandoggi, musta ja  

harlekiini  1 
 suursnautseri, musta 4 
 snautseri, pippuri & suola 2 
 brienpaimenkoira / briardi 1 
 saksanpaimenkoira,  

pitkäkarvainen  1 
 saksanpaimenkoira 4 
 bordercollie  7 
 kromfohrländer  2 
 venäjäntoy, lyhytkarvainen 2 
 portugalinvesikoira 6 
11.30 espanjanvesikoira 10 
 kiharakarvainen noutaja 1 
 novascotiannoutaja 5 
 viiriäiskoira  1 
 englanninspringerspanieli 8 
 walesinspringerspanieli 8 
13.30 cockerspanieli  16 
 amerikancockerspanieli 2 
   
Kehä 8, tuomari Tarja Kolkka  36 

10.00 basset hound  1 
 grand basset griffon vendéen 1 
 dreeveri  10 
 venäjänajokoira  1 
 rhodesiankoira  10 
 dalmatiankoira  13 
Tuomari Teija Urpelainen   42 

12.00 lancashirenkarjakoira 1 
 maremmano-abruzzese 1 
 picardienpaimenkoira 1 
 pieni amerikanpaimenkoira   4 
 medimurjenkoira 5 
 saarloos wolfhond 5 
 irlanninsusikoira  3 
 venäjänmustaterrieri 1 
 kanariandoggi  2 
 broholminkoira  3 
 tiibetinmastiffi  4 
13.45 berninpaimenkoira 12 
   
Kehä 9, tuomari Juta Haranen, Viro 76 

10.00 ranskanbulldoggi 12 
 bostoninterrieri  2 
 mopsi  4 
 griffon bruxellois 2 
 griffon belge  1 
 petit brabancon  3 
 havannankoira  1 
 silkkiterrieri  2 
11.30 cairnterrieri  11 
 vehnäterrieri *  6 
 kääpiösnautseri, valkoinen * 1 
 kääpiösnautseri,  

pippuri & suola * 4 
 kääpiösnautseri, musta-hopea * 9 
 kääpiösnautseri, musta * 5 
13.30 landseer *  4 
 leonberginkoira * 4 
 estrelanvuoristokoira,  

pitkäkarvainen *  2 
 keskiaasiankoira * 1 
 kaukasiankoira * 2 
 
 
 

Kehä 10, tuomari Mari Pajaskoski  80 

10.00 karjalankarhukoira 2 
 lapinporokoira  7 
 suomenlapinkoira 14 
 islanninlammaskoira 4 
11.30 alaskanmalamuutti 8 
 samojedinkoira  8 
 shiba  6 
 irlanninterrieri  1 
12.45 jackrussellinterrieri 19 
 norfolkinterrieri  3 
 australianterrieri  8 
   
Kehä 11, tuomari Auli Haapiainen-Liikanen 59 
10.45 -mäyräkoirien mittaus  
11.00 karkeakarvainen  

kaniinimäyräkoira 1 
 karkeakarvainen  

kääpiömäyräkoira 1 
 karkeakarvainen mäyräkoira 12 
 pitkäkarvainen  

kääpiömäyräkoira 10 
 pitkäkarvainen  

kaniinimäyräkoira 6 
12.45 pitkäkarvainen mäyräkoira 8 
 lyhytkarvainen  

kääpiömäyräkoira 6 
 lyhytkarvainen mäyräkoira 13 
 meksikonkarvatonkoira, iso 2 
   
Kehä 12, tuomari Sakari Poti   100 

9.00 jämtlanninpystykorva 25 
 harmaa norjanhirvikoira 21 
11.30 pohjanpystykorva 13 
 suomenajokoira  21 
13.30 beagle  20 
   
Kehä 13, tuomari Säde Hohteri  50 

11.00 whippet  16 
 italianvinttikoira  1 
 afgaaninvinttikoira 7 
 englanninvinttikoira 1 
 espanjanvinttikoira 1 
 puolanvinttikoira  1 
 azawakh  1 
12.45 saluki  7 
 venäjänvinttikoira 3 
 faaraokoira  1 
 basenji  9 
 jakutianlaika  1 
 eurasier  1 
   



Kehä 14, tuomari Eija Halonen  82 

10.00 tiibetinspanieli  12 
 japanese chin  1 
 kiinanpalatsikoira, pekingeesi 5 
11.00 kiinanharjakoira  15 
 papillon  6 
 phalène  1 
 venäjänbolonka  5 
12.30 -villakoirien mittaus  
 villakoira, toy  9 
 villakoira, kääpiö, musta,  

ruskea ja valkoinen 10 
 villakoira, kääpiö, harmaa,  

aprikoosi ja punainen 5 
 villakoira, keskikokoinen,  

musta, ruskea ja valkoinen 3 
 villakoira, keskikokoinen,  

harmaa, aprikoosi ja punainen 5 
villakoira, iso, musta, ruskea  
ja valkoinen  1 

 villakoira, iso, harmaa,  
aprikoosi ja punainen 4 

    

Koirien mittaus 
Kaikkien tarkastettavien rotujen mittaus suoritetaan oheisen aikataulun mukaisesti, ja koira kilpailee tässä 
näyttelyssä siinä rodussa, mihin se siirretään (koskee mm. villakoiria, mäyräkoiria ja spitzejä). 

 
 

 


