
Tervetuloa näyttelyymme Mäki-Pohdon 

raviradalleYlistaroon 5.9.2021!
 

Osoite navigaattoreille Tuulivuorentie 185, 61400 

Ylistaro. 

Ajo-ohjeet Mäki-Pohtoon Lapualta päin tuleville. 

Ajettaessa Lapualta Vaasaa kohti 500m Ylistaron 

Kirkon jälkeen ennen Kyrönjoen siltaa käänny 

oikealle Reiniläntielle. Aja 1.6km ja käänny  

oikealle Hevosmiehentielle, jonka varressa onkin 

jo liikenteen ohjaajat. 

Seinäjoelta päin tuleville. 

Tultaessa Seinäjoelta Ylistaroon käänny kohti 

Lapuaa. Aja 850m Kyrönjoen yli ja käänny 

vasemmalle Reiniläntielle. Aja 1.6km ja käänny  

oikealle Hevosmiehentielle jonka varressa onkin 

jo liikenteen ohjaajat. 

Vaasasta päin tuleville. 

Tultaessa Vaasasta Ylistaroon käänny kohti 

Lapuaa. Aja Kyrönjoen yli ja käänny 

vasemmalle Reiniläntielle. Aja 1.6km ja käänny 

oikealle Hevosmiehentielle jonka  

varressa onkin jo liikenteen ohjaajat. 

 

Oheisena koirasi näyttelynumero ja näyttelyn 

arvioitu arvosteluaikataulu.  

Muistathan ottaa mukaan koiran rokotustodis-

tukset, hakaneulan numerolappua varten, koiran 

vesikupin, makuualustan ja näyttelyhihnan.  

Siivoathan koirasi jätökset näyttelypaikalta,  

myös pysäköintialueelta!  

 

Suosituksena on, että näyttelyyn saapuu ainoas- 

taan 1 henkilö koiraa kohden. Muistutamme  

pitämään 1–2 metrin turvavälin muihin ihmisiin  

aina kun se on mahdollista sekä suosittelemme  

käyttämään maskia myös ulkona.  

Näyttelytelttojen väliin tulisi jättää reilusti väli- 

matkaa. Teltat saa pystyttää vain niille varatulle  

alueelle.  

Rokotustarkastukset suoritetaan pistokokein.  

Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen 

ko. rodun arvosteluaikaa. Kuitenkin viimeistään 

klo 12.  

Toivomme, että arvostelun jälkeen alueelta 

poistuvat muut kuin ROP-koirat, ROP-veteraanit 

sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin 

kuuluvat koirat. He voivat jäädä loppukilpailuihin 

oman harkintansa mukaan. Ryhmäkilpailut 

alkavat kaikkien kehien jälkeen.  

 

 

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton  

näyttelysääntöjä, mukaan lukien rokotusmää-

räykset ja antidoping - säännöt.  

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton  

virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.  

Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten  

rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua  

makseta takaisin.  

 

Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen  

mukaiset palkinnot palkintojenjakopisteestä.  

Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.  

 

Hinnat: Mobiililuettelo 2,99 €.  

Luettelo 5 €  

Näyttelyalueella käytössä käteinen, 

korttimaksupääte sekä mobilepay.  

 

Tiedustelut:  

Ilmoittautumista koskevat tiedustelut:  

puh. 040 41 71 501 tai info@koiratapahtuma.fi.  

Näyttelypäivänä tiedustelut puh. 040-5653974. 

 

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään  

tuomarimuutoksia ja mikäli haluat peruuttaa  

koirasi osallistumisen näyttelyyn tuomari- 

muutoksen vuoksi (merkitty aikatauluun *- 

merkillä) peruutukset lähetetään osoitteeseen:  

Hanne Ollila, Siikalantie 13, 61400 Ylistaro. Tee  

se viimeistään 2.9.2021 leimatulla kirjeellä tai  

sähköpostilla osoitteeseen 

hanne.ollila@netikka.fi. 

Ilmoita koiran nimi sekä omistajan tiedot ja  

tilinnumero, minne maksu palautetaan.  

 

Näyttelyalueella buffetti mistä saa kahvia, teetä,  

pullaa, makkaraa jne. 

Myynnissä myös Biofarmin tuotteita. 

 

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä 

näyttelypäivää! 

 

järj. Ylistaron Metsästysseura ry 



 

ARVIOITU AIKATAULU 
   

KEHÄ 1   
Tanya Ahlman-Stockmari 100  
lagotto romagnolo    6  10.00 
keeshond     1  
grosspitz, musta ja ruskea   2  
kleinspitz, musta ja ruskea   8  
kleinspitz, muut värit   13 10.50 
kleinspitz, valkoinen    1  
mittelspitz, musta ja ruskea  3  
mittelspitz, muut värit   12 11.40 
mittelspitz, valkoinen   2  
pomeranian     5  
siperianhusky (ei VET)   13  
labradorinnoutaja (ei PEN)   34  
- urokset 12  
- nartut  22  
   
KEHÄ 2   
Jouko Leiviskä 80  
samojedinkoira    12  10.00 
japaninpystykorva    4  
buhund     3  
* akita     2  11.00 
* alaskanmalamuutti   5  
* valkoinen ruotsinhirvikoira  1  
* basenji     4  
* chow chow     6  
* eurasier     1  
* kishunkoira     2  
* pohjanpystykorva    5  
* portugalinpodengo, kk, pieni  1  12.10 
* portugalinpodengo, sk, pieni  2  
* shiba     1  
walesinspringerspanieli   11  
cockerspanieli    17  
amerikancockerspanieli   3  
   
KEHÄ 3   
Marjo Jaakkola 85  
* punainen irlanninsetteri   15  10.00 
* punavalkoinen irlanninsetteri  3  
* englanninspringerspanieli  7  
* irlanninvesispanieli   1  
* kooikerhondje    2  
* kultainennoutaja    24  11.30 
* sileäkarvainen noutaja   8  
* novascotiannoutaja   8  
* espanjanvesikoira    12  
* portugalinvesikoira   5  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KEHÄ 4   
Tuire Okkola 80  
* amerikankettukoira   2  10.00 
* venäjänajokoira    2  
* plottinajokoira    1  
* dreeveri     15  
* basset artésien normand   1  
* grand basset griffon vendéen  1  
* bretagnenbassetti    1  
* walkerinpesukarhukoira   1  
* rhodesiankoira    5  
* bretoni     2  11.30 
* gordoninsetteri    1  
* italianseisoja    2  
* bourbonnaisinseisoja   2  
* kk unkarinvizsla    1  
* kk saksanseisoja    7  
* lk saksanseisoja    14  
* pk saksanseisoja    1  
* jakutianlaika    2  
* länsisiperianlaika    1  
* itäsiperianlaika    4 
* islanninlammaskoira   5  
* siperianhusky (VET)   1  13.00 
* labradorinnoutaja (PEN)   2  
* pienimünsterinseisoja   2  
* pointteri     2  
* stabijhoun     1  
* weimarinseisoja, lk   1  
   
KEHÄ 5   
Jari Fors 100  
harmaa norjanhirvikoira   20  9.00 
beagle     18  10.00 
suomenajokoira    36  11.00 
- pennut 1  
- urokset 15  
- nartut  20  
dalmatiankoira    22  12.30 
basset hound    4  
   
KEHÄ 6   
Sakari Poti 100  
jämtlanninpystykorva   35  9.00 
- urokset 16  
- nartut  19  
karjalankarhukoira    13  10.30 
suomenpystykorva    7  
lapinporokoira    5  
suomenlapinkoira    16  
länsigöötanmaanpystykorva  6  
amerikanakita    15  12.40 
meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen 1  
meksikonkarvatonkoira, pieni  1  
perunkarvatonkoira, pieni   1  
   

Ilm.maksun palautukseen oikeuttava 
tuomarimuutos aikataulussa *-merkillä. 
  


