
TERVETULOA KAIKKIEN ROTUJEN 

PENTUNÄYTTELYYN MÄNTSÄLÄÄN 10.7.2021 

Tervetuloa Suomen Salukikerho ry:n järjestämään kaikkien 

rotujen pentunäyttelyyn Mäntsälän keskusurheilupuiston 

vieressä olevalle nurmikentälle. 

Ohessa on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 

näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran 

ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista ottaa mukaan 

koiran rekisteritodistus, rokotustodistukset ja 

näyttelynumero. Numerolapun kiinnittämistä varten 

kannattaa varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 

näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. Koronaviruksen 

leviämisen ehkäisemiseksi pyydämme, että näyttelyalueelta 

poistutaan mahdollisimman pian oman koiran arvostelun 

jälkeen. 

Ajo-ohje: 

Näyttely järjestetään Mäntsälän keskusurheilupuiston 

alueella. Nurmipohjainen näyttelyalue on urheilukentän 

päädyssä. Monitoimitalon (Urheilutie 4), Seurojentalon 

(Huvitie 3) sekä urheilukentän (Urheilutie 4) parkkipaikat ovat 

käytettävissä. Osoite: Urheilutie 4, 04600 Mäntsälä. 

Pysäköinti on ilmainen. 

Saapuminen: 

Näyttelyyn saapuminen alkaen klo 9.00, kuitenkin viimeistään 

12.00. Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, 

vaan koirien rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. 

Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa 

näyttelypaikalla. Rodun arvostelua ei aloiteta ennen 

aikatauluun merkittyä aloitusaikaa. Ulkoiluta koirasi ennen 

näyttelyalueelle saapumista. 

Palkinnot: 

Palkintoesineet ovat noudettavissa näyttelyn toimistosta 

näyttelyn ajan esittämällä koiran näyttelynumeron. Palkintoja 

ei lähetetä postitse. Palkintojenjakopisteessä 

näytteilleasettajia pyydetään käyttämään kasvomaskia, joten 

varaathan maskin mukaan. 

Sähköiset arvostelut: 

Näyttelyssämme on käytössä sähköiset arvostelut. Arvostelut 

lähetetään ilmoittajan sähköpostiin koiran arvostelun 

päätyttyä. Sähköpostin lisäksi sähköiset arvostelut ovat 

luettavissa koiran tiedoista myös Showlinkin tulospalvelussa 

ja Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä. Sähköiset 

arvostelut päivittyvät reaaliaikaisesti myös mobiililuettelon 

tietoihin. 

Mobiililuettelo: 

Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa. Näyttelyssämme 

on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun 

tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- 

ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. 

Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 

2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä 

edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän 

aamuna kello 6.00. 

 
Koronaohjeistus: 

Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n ja SKL:n ohjeita 

yleisötapahtumien ja koiranäyttelyjen järjestämisestä. 

Otathan muut huomioon pitämällä koko ajan vähintään 1–2 

metrin turvavälin muihin. Hengitystieoireinen henkilö ei saa 

tulla näyttelyalueelle. Maskin käyttö on erittäin suositeltavaa. 

Muuta huomioitavaa: 

Näyttelyalueelle pääsee 1 hlö / koira. Poikkeusluvat anotaan 

erikseen osoitteesta maririitinki@gmail.com. Näyttelyalueelle 

saa pystyttää telttoja. Kunkin FCI ryhmän ryhmäkilpailu 

pidetään rotukehässä heti kun kyseisen ryhmän rodut on 

arvosteltu valmiiksi, ethän siis poistu ROP-koiran kanssa 

paikalta ennen ryhmäkilpailuasi. Näyttelyn kauneimman 

koiran valinta (BIS) sekä BIS-kasvattaja valitaan kaikkien 

kehien päätyttyä. Normaalista poiketen näyttelyalueella ei 

ole myyntipisteitä eikä buffaa, mutta Kahvila Lettu 

(Mäntsälän torilla, n. 300m kehäalueelta) on auki lauantaina 

kello 9 alkaen. Valikoimassa on mm. kahvia, lettuja, 

makkaraa, virvokkeita ja sämpylöitä. Koirat ovat tervetulleita 

tähän ulkoilmakahvilaan.  

Rokotusmääräykset: 

Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 

rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös 

Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena 

rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -

kokeissa. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on 

tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu. 

Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset 

tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen 

valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen 

voimassaolopäivä. 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 

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-, 

parvovirusripuli- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä 

raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on 



vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa uusia 

vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon 

varoaika). Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa 

osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen 

eli 22. päivä rokotuksesta. 

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä: 

Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, 

tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. 

hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa 

olla läsnä tapahtumassa ennen 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. 

Typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja 

kilpailuihin. 

Antidopingvalvonta: 

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 

antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia 

Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja 

kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa 

www.kennelliitto.fi  

Tunnistusmerkintä: 

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 

näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä 

tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 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. 

WC: 

Urheilukentän yleisrakennuksen wc:t ovat käytettävissämme. 

Muistattehan vessajonoissakin pitää turvalliset 1-2 metrin 

koronaetäisyydet. 

Tiedustelut: 

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut sekä muut tiedustelut 

ennen näyttelyä ja näyttelypäivänä: Mari Riitinki, puh. 

0445331096 tai maririitinki@gmail.com 

Tuomarimuutokset: 

Olemme joutuneet tekemään tuomarimuutoksia. Muutokset 

näkyvät aikataulussa tähdellä (*) merkittyinä. 

Pentunäyttelyissä ilmoittautumismaksua ei palauteta 

tuomarimuutoksen takia. 

 
Aurinkoista sekä turvallista näyttelypäivää!  
 

AIKATAULUT: 
 
KEHÄ 1 
Saija Juutilainen......................................... 62 
* saluki ......................................................... 3 10.00 
* afgaaninvinttikoira .................................... 2 
* italianvinttikoira ........................................ 1 
* unkarinvinttikoira ...................................... 1 
* whippet ..................................................... 8 
FCI 10 RYHMÄKILPAILU 

basenji .......................................................... 3 11.00 
buhund ......................................................... 1 
eurasier ........................................................ 1 
japaninpystykorva ........................................ 1 
kishunkoira ................................................... 1 
lapinporokoira .............................................. 1 
länsigöötanmaanpystykorva ........................ 4 
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni 1 
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit ... 3 
saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen ..... 1 
samojedinkoira ............................................. 2 
siperianhusky ............................................... 5 
volpino italiano ............................................ 1 
FCI 5 RYHMÄKILPAILU 

LOUNASTAUKO 

bretagnenbassetti ........................................ 1 13.00 
grand basset griffon vendéen ...................... 1 
rhodesiankoira ............................................. 2 
FCI 6 RYHMÄKILPAILU 

* englanninsetteri ........................................ 1 
FCI 7 RYHMÄKILPAILU 

* australianpaimenkoira .............................. 2 13.15 
* itäeuroopanpaimenkoira .......................... 1 
* pitkäkarvainen collie ................................. 2 
* polski owczarek nizinny ............................. 1 
* saksanpaimenkoira ................................... 2 
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen .......... 1 
* schapendoes ............................................. 1 
* shetlanninlammaskoira ............................. 5 
* welsh corgi cardigan .................................. 1 
* ceskoslovensky vlcak ................................. 1 
FCI 1 RYHMÄKILPAILU 

KEHÄ 2 
Vesa Lehtonen ........................................... 51 
amerikanstaffordshirenterrieri .................... 4 10.00 
australianterrieri .......................................... 1 
cairnterrieri .................................................. 1 
glen of imaalinterrieri .................................. 2 
irlanninterrieri .............................................. 1 
jackrussellinterrieri ...................................... 2 
skotlanninterrieri ......................................... 4 
vehnäterrieri ................................................ 4 
skyenterrieri ................................................. 2 
staffordshirenbullterrieri ............................. 1 
silkkiterrieri .................................................. 1 
FCI 3 RYHMÄKILPAILU 

* berninpaimenkoira .................................... 1 11.30 
* broholminkoira .......................................... 1 



* hovawart ................................................... 1 
* isosveitsinpaimenkoira.............................. 1 
* kääpiöpinseri ............................................. 3 
* newfoundlandinkoira ................................ 1 
* pyreneittenmastiffi ................................... 2 
* tanskandoggi, ke/ti ................................... 6 
* tiibetinmastiffi ........................................... 1 
FCI 2 RYHMÄKILPAILU 

LOUNASTAUKO 

amerikancockerspanieli ............................... 2 13.00 
clumberinspanieli ......................................... 1 
fieldspanieli .................................................. 2 
kultainennoutaja .......................................... 1 
labradorinnoutaja ........................................ 1 
novascotiannoutaja...................................... 4 
FCI 8 RYHMÄKILPAILU 

KEHÄ 3 
Tarmo Viirtelä ........................................... 38 
* cavalier kingcharlesinspanieli .................... 2 11.00 
* chihuahua, lyhytkarvainen ........................ 1 
* chihuahua, pitkäkarvainen ........................ 5 
* coton de tuléar .......................................... 1 
* kiinanharjakoira ........................................ 1 
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi ................... 1 
* lhasa apso.................................................. 2 
* papillon ..................................................... 3 
* ranskanbulldoggi ....................................... 5 
* tiibetinspanieli........................................... 1 
* tiibetinterrieri ............................................ 3 
* venäjänbolonka ......................................... 1 
* villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja  
valkoinen ...................................................... 1 
* villakoira, keskikokoinen, harmaa, 
 aprikoosi ja punainen .................................. 3 
* villakoira, toy ............................................. 3 
FCI 9 RYHMÄKILPAILU 

LOUNASTAUKO 

* mäyräkoira, karkeakarvainen .................... 1 13.30 
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira  
pitkäkarvainen ............................................. 2 
* mäyräkoira, lyhytkarvainen....................... 1 
* mäyräkoira, pitkäkarvainen ...................... 1 
FCI 4 RYHMÄKILPAILU 

 

Kaikkien kehien päätyttyä: 

BIS-kasvattaja – Vesa Lehtonen 

BEST IN SHOW – Saija Juutilainen 

Tapahtuman pääsponsorina Nutrolin: 

 
 
”LAADULLA ON VÄLIÄ 
Nutrolin®-tuotteet ovat 100% luonnollisia ja 
tutkittuja. Käytämme vain ihmisille tarkoitettuja 
raaka-aineita.” 
 

 

 


