
Tässä kirjeessä on näyttelymme ohjeellinen aikataulu 
ja kartta. Liitteenä koirasi näyttelynumero. Näyttely-
alueelle on vapaa pääsy ja pysäköinti on ilmainen. 
Näyttelypaikka on Hotel Kajanuksen ja Kaukametsän 

opiston piha-alueella osoitteessa Koskikatu 2-4, 87100 Kajaani. Kehät ovat 
ulkona.
Rokotustentarkastus alkaa klo 8. Arvostelu alkaa kehissä klo 9. Koirien tulee 
saapua näyttelypaikalle viimeistään klo 12. Näyttelyyn osallistujalla on vastuu 
saapua ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit arvostelevat keskimäärin 15–20 koiraa 
tunnissa, osa mahdollisesti nopeammin. Arvostelusta myöhästynyt koira voi 
saada ainoastaan laatuarvostelun.
Muista ottaa mukaan näyttelynumero, koirasi rekisterikirja ja rokotustodistukset, 
hakaneula tms. numerolapun kiinnittämistä varten, koiralle näyttelyremmi ja 
vesikuppi sekä makuualusta. Korjaathan mahdolliset roskat ja koirien jätökset 
pois välittömästi.
Näyttelyssä ei ole painettua luetteloa. Näyttelyssämme on käytössä näyttely-
luettelon ja reaaliaikaisen tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on 
ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Showlink-mo-
biili”. Sovellus on maksuton. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluskaupassa 
on 3,49 €. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6:00. Näyttelyssä on 
vain sähköiset arvostelut, jotka tulevat sähköpostiisi arvostelun jälkeen.
Näyttelypaikalla ulkona on makkarateltta ja koiratarvikemyyjä. Makkarateltassa 
käy käteinen ja korttimaksu. Hotel Kajanuksessa on ravintola, wc:t, näyttelyn 
toimisto ja ensiapupiste.
LOUNAS: klo 10:00-15:00 on Hotelli Kajanuksessa tarjolla lounas ennakko-
tilausten perusteella. Lounaan hinta 18 €/hlö. Maksu hotellin vastaanottoon. 
Ilmoittaudu lounaalle ennakkoon viimeistään 10.3. lomakkeella osoitteessa bit.
ly/pkjruokailut .
Palkinnot noudetaan näyttelyn toimistosta. Palkinnot saa koiran numerolappua 
vastaan, eikä niitä lähetetä jälkikäteen. 
Tupakointi: Vain kartassa keltaisella merkityllä paikalla.
Tuomarinmuutokset
Suuresta koiramäärästä johtuen olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia. 
Aikatauluun on merkitty *-merkillä tuomarinmuutokset. Peruuttaessasi koiran 
ilmoittautumisen aikatauluihin merkityn tuomarinmuutoksen perusteella, käytä 
kirjeen lopussa olevaa lomaketta.
Ilmoittaessaan koiran tapahtumaan omistaja sitoutuu noudattamaan tapahtu-
maan liittyviä sääntöjä ja ohjeita.

Tervetuloa Suomen Pystykorvajärjestö ry:n 
päänäyttelyyn 19.3.2023 Kajaaniin!

ArvosteluAikAtAuluArvosteluAikAtAulu
KEHÄ 1, ulkona
Mari Lackman...............................88
harjoitusarvostelija Johanna Sarkkinen
karjalankarhukoira .........................88 .. 09.00
urokset  ..........................................43
nartut  ............................................45 .. 11.30
KEHÄ 2, ulkona
Reino Korpela ..............................88
harjoitusarvostelija Johanna Sarkkinen
suomenpystykorva 
vain NUO, AVO, KÄY, VAL-luokat ..88 .. 09.00
urokset  ..........................................48
nartut  ............................................40 ...12.00 

KEHÄ 3, ulkona
Silja Jokinen.................................49
suomenpystykorva 
* PPEK, PEK, JUN, VET-luokat .....49 .. 09.00
pennut ...........................................20
urokset  ..........................................13 .. 10.00
nartut  ............................................16 .. 11.00
KEHÄ 4, ulkona
Markku Kipinä ..............................84
pohjanpystykorva...........................84 .. 09.00
pennut ............................................7
urokset  ..........................................30
nartut  ............................................47 .. 11.15

RYHMÄKILPAILUT  
NOIN KLO 15.00 alkaen
BIS pentu ............................. Reino Korpela
BIS juniori ............................ Markku Kipinä
BIS veteraani ....................... Reino Korpela
BIS käyttökoira .................... Markku Kipinä
BIS kasvattajaryhmä............ Mari Lackman
BIS jälkeläisluokka............... Mari Lackman
Best in Show........................ Markku Kipinä

Talvipäivillä järjestetään arpajaiset, joissa palkintoina 
ei ole rihkamaa vaan pelkkää laatua:
· Koiratutka Ultracom Avius
· Etäisyysmittari Nikon
· Peera-hotelliketjun lahjakortti
· HauSport- lahjakortti
· Royal Canin-lahjakortteja

Arvat maksavat 5 €/kpl ja 10 €/3 kpl. Palkinnot arvo-
taan näyttelyn jälkeen ja ne lähetetään tarvittaessa 
voittajille kotiin.



PERUUTUS TUOMARINMUUTOKSEN VUOKSI

Olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia, jotka ilmenevät oheisesta aikataulusta * -merkinnällä rodun 
nimen edessä. Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä meille 
kirjallisesti viimeistään 17.3.2023.

Peruutan koirani osallistumisen SPJ ry: päänäyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi.
Rotu  ________________________________________________________
Luokka  ________________________________________________________
Koiran nimi  ________________________________________________________
Ilmoittautumismaksu _________€
Tilille/IBAN ________________________________________________________
Saajan nimi  ________________________________________________________
Sähköposti _____________________________________________________
Päiväys  ______________________

Lähetä tämä peruutuslomake, kopio ilmoittautumisen maksukuitista sekä koiran numerolappu sähköpostitse 
rahastonhoitaja Pasi Moilaselle, pasi.moilanen@kainuunhaukkuvat.net

Näytteilleasettajan pyynnöstä palautettavista ilmoittautumismaksuista (näyttely peruutetaan, tuomarimuu-
tos) voidaan vähentää pankki- ja käsittelykulut 5 euroa/koira. Näyttelytoimikunnan on em. tapauksissa pa-
lautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn jälkeen. Näytteilleasettajan tekemiä matkoja 
näyttelypaikkakunnalle tai muita kuluja ei korvata.

Muita tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä: Jos koira sairastuu penikkatautiin, 
parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitys-
tie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa en-
nen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös 
saman talouden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.
Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa 
ja kilpailuissa. 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 
toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaista 
tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi.

Koirien rokotukset
Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien on oltava rokotettu Kennelliiton voimas-
sa olevien rokotusmääräysten mukaisesti. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös 
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuksena 
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä 
koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmis-
teyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jos koiran 
osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautumismaksua 
ei makseta takaisin. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla 
voimassa seuraavat rokotukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus: Koiran pitää 
olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta 
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 anne-
tut 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 valmisteyhteenve-
don mukaisesti.
Vanhentuneen rokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa. Koira 
saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä 
rokotuksesta.


