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Näyttelypaikka:      
Hotelli Kunnonpaikka 
Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela (Siilinjärvi)	 	

 
Tervetuloa näyttelyymme!  
Toivotamme sinut tervetulleeksi Suomen Pystykorva-
järjestön erikoisnäyttelyyn! Näyttelyyn on ilmoitettu yli 
180 koiraa. Suuret kiitokset kaikille näytteilleasettajil-
le!  
Näyttelynumerot ja sisäänpääsy 
Ohessa on näyttelymme arvioitu arvosteluaikataulu 
sekä ilmoittamasi koiran numerolappu. Muista ottaa 
mukaan näyttelyyn myös koiran rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata klipsi, ha-
kaneula tms. Muista myös näyttelyremmi, makuualus-
ta ja vesikuppi! Muistathan myös kerätä koirien jätök-
set näyttelypaikalta. Kakkapusseja on jaossa rokotus-
tentarkastuspisteessä. 
Emme peri sisäänpääsymaksua tai pysäköintimaksua. 
Painetun näyttelyluettelon hinta on 5 €. Näyttelyssä on 
saatavilla myös mobiililuettelo, hintaan 2,99 €. Pyy-
dämme näytteilleasettajia huomioimaan, että painettu-
ja luetteloita on myynnissä vain rajallinen määrä. 
 
Näyttelypaikka ja ajo-ohje 
Näyttelypaikkana toimii hotelli Kunnonpaikan piha-alue 
(Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela). Näyttely on ulko-
näyttely.  
Kunnonpaikka sijaitsee Siilinjärven kunnassa, Vuorelan 
taajamassa 5-tien varrella. Etelästä tultaessa nouse 
Vuorelan/Joensuun tieliittymästä ylös seuraten opas-
teita. Hotelli sijaitsee moottoritien vasemmalla puolel-
la. Pohjoisesta tultaessa nouse ylös toisesta Vuorelan 
rampista (risteysnumero 73) seuraten Kunnonpaikan 
opasteita, n. 10 km ennen Kuopiota. Hotelli on mootto-
ritien oikealla puolella. GPS-koordinaatit: N 62º58.464’  
E 027º41.990’ 

Rokotusten tarkastus 
Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8:30. Koirat on 
tuotava paikalle vähintään tuntia ennen arvioidun ar-
vostelun alkamista, kuitenkin viimeistään klo 12. Vain 
asianmukaisesti rokotetut koirat saavat tulla näyttely-
alueelle. Huom! Näyttelytoimikunnalla on oikeus evätä 
koirien pääsy näyttelypaikalle, jos ne eivät täytä roko-
tusmääräyksiä.  
 
Palkinnot 
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen mu-
kaiset palkinnot toimistosta/palkintojenjakopisteestä. 
Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.  
 
Arvostelut ja tulokset 
Näyttelyssämme on käytössä online-tulostallennus 
sekä arvostelujen sähköinen tallentaminen. Näyttelyn 
tuloksia voi seurata reaaliaikaisesti osoitteessa: 
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/tulospalvelu/ 
Kehässä koirille ei anneta paperista arvostelulomaket-
ta, vaan arvostelut näkyvät saman tien Suomen Ken-
nelliiton jalostustietojärjestelmässä sekä yllä mainitus-
sa osoitteessa tulospalvelussa. Jos tarvitset paperitu-
lostetta, saat sen näyttelyn toimistosta. 

 
 
Rokotusmääräykset 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituk-
sen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Mikäli koira hylä-
tään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoittautumismak-
sua ei suoriteta takaisin. Koiralla tulee olla rokotusto-
distus, johon on merkitty rokotteen viimeinen voimas-
saolopäivä, koiran yksiselitteiset tunnistetiedot ja edel-
liset rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumas-
sa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
 
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla rokotettu 
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee 
näyttelyn hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kol-
men viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehos-
terokotus 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 viikona varoaika). 
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut roko-
tukset ovat voimassa ko.rokotteen valmisteyhteenve-
don 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 saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen 
jälkeen eli 22.päivä rokotuksesta. 

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä: Jos 
koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystiein-
fektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuoli-
kanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapah-
tumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa 
oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden 
oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistartunnat on asian-
mukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä 
tapahtumassa.  
 
Tunnistusmerkinnät 
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisis-
sa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman 
järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät 
tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan luku-
laite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkas-
tuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, 
tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tapahtu-
masta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan. 
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Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antido-
ping-säännöt koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Lisätietoja 
antidopingvalvonnasta löytyy Kennelliiton internetsi-
vuilta. 

 

Muita ohjeita 
Koirat, jotka eivät osallistu ryhmäkilpailuihin, saavat 
poistua arvostelun jälkeen.  
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja 
sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa 
olevia näyttelysääntöjä sekä rokotusmääräyksiä. 
 
Näyttelytoimikunta pyytää koiranomistajilta erityistä 
huolellisuutta alueen siisteyden ylläpitämisessä 
 ja toivottaa oikein hyvää näyttelypäivää! 
 
 

AIKATAULUT  
 
Kehä1  
Harri Lehkonen 66 

 

karjalankarhukoira 66 10:00 
- pennut …………………………………………………………… 3  
- urokset…………………………………………………………… 29  
- nartut  …………………………………………………………… 34 12:00 

Kehä 2 
Matti Palojärvi 70 

 

suomenpystykorva 70 10:00 
- pennut …………………………………………………………… 5  
- urokset…………………………………………………………… 34  
- nartut  …………………………………………………………… 31 12:30 

 
Kehä 3 
Paavo Mattila 48 

 

pohjanpystykorva 48 10:00 
- pennut …………………………………………………………… 3  
- urokset…………………………………………………………… 21  
- nartut  …………………………………………………………… 24 11:30 
 


