
YPPÄRI rn 5/6 & 7/8 29.8.2021 

 
 
Tervetuloa näyttelyymme! 
Osoite navigaattoreille Rannanmäentie 70,  
86170 Yppäri 
Näyttelypaikka Yppärin Merimaja 
8-tien varressa n. 20km Kalajoelta ja n. 40km 
Raahesta 
 
Muistathan ottaa mukaan koiran rokotustodistukset, 

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 rokotus-
määräykset 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: Luettelo 5 €. Mobiililuettelo 2,99 €. 
Parkkimaksu 5 €/ auto 

Näyttelyalueella vain käteismaksu 
 
Tiedustelut:  
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut:  
puh. 040 41 71 501 tai info@koiratapahtuma.fi. 
Näyttelypäivänä tiedustelut puh. 0400 290 982. 
 
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia ja mikäli haluat peruuttaa 
koirasi osallistumisen näyttelyyn tuomari-
muutoksen vuoksi (merkitty aikatauluun *-
merkillä) peruutukset lähetetään osoitteeseen: 
Mika Haikola, Pörkäntie 19, 86170 Yppäri ja tee 
se viimeistään 26.8.2021 leimatulla kirjeellä tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
mika.haikola@airliquide.com 
 
Ilmoita koiran nimi sekä omistajan tiedot ja 
tilinnumero, minne maksu palautetaan. 
 
 
Näyttelypaikalla buffetti mistä saa kahvia, teetä, 
sämpylää, pullaa ym. Alueella myös 
makkaramyynti. 
 

 
Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä 

näyttelypäivää! 

 
 

Järj. Yppärin Erämiehet 
 

 

 

 

 

 



ARVIOITU AIKATAULU 

 

KEHÄ 1   
Hannu Talvi 100  
jämtlanninpystykorva  26  9.00 
harmaa norjanhirvikoira  13  10.30 
valkoinen ruotsinhirvikoira  2  
itäsiperianlaika  1  
suomenpystykorva  9  11.30 
karjalankarhukoira  16  
dalmatiankoira  15  13.00 
bretagnenbassetti  2  
#pohjanpystykorva  14  
#shiba   1  
#ruotsinlapinkoira  1  
   
KEHÄ 2   
Paavo Mattila 100  
samojedinkoira  12  9.00 
akita   5  10.30 
suomenlapinkoira  21  
alaskanmalamuutti  31  12.15 
- pennut 1  
- urokset 15  
- nartut  15  
englanninspringerspanieli  16  
espanjanvesikoira  15  
   
KEHÄ 3   
Reino Korpela 98  
spinone   2  9.00 
stabijhoun   3  
bretoni   4  
pienimünsterinseisoja  2  
englanninsetteri  2  
gordoninsetteri  1  
italianseisoja   2  
punainen irlanninsetteri  13  9.50 
pitkäkarvainen saksanseisoja 1  
karkeakarvainen saksanseisoja 8  
lyhytkarvainen saksanseisoja 5  
* novascotiannoutaja  5  11.00 
* kooikerhondje  4  
* siperianhusky  7  
* amerikanakita  3  
* basenji   2  
* chow chow   8  
* eurasier   1  
* faaraokoira   4  
* islanninlammaskoira  5  
* japaninpystykorva  5  
* lapinporokoira  6  
* perunkarvatonkoira, iso  4  
* perunkarvatonkoira, keskikok. 1  
   
   
   

 
 
 
KEHÄ 4   
Tuula Savolainen 100  
    spitzien mittaus     8.50 
* keeshond   9  9.00 
* kleinspitz, musta ja ruskea  7  
* kleinspitz, muut värit  8  
* kleinspitz, valkoinen  11  
* mittelspitz, musta ja ruskea 7  
* mittelspitz, muut värit  7  
* mittelspitz, valkoinen  4  
* pomeranian   9  
* kiharakarvainen noutaja  3  11.45 
* portugalinvesikoira  6  
* amerikancockerspanieli  2  
* lagotto romagnolo  18  
* walesinspringerspanieli  9  
   
KEHÄ 5   
Teija Viljanmaa 67  
beagle   13  10.00 
dreeveri   16  
basset hound   5  11.45 
grand basset griffon vendéen 1  
suomenajokoira  27  
amerikankettukoira  3  
venäjänajokoira  2  
   
KEHÄ 6   
Katja Korhonen 66  
kultainennoutaja  17 10.00 
labradorinnoutaja  33  11.00 
- urokset 12  
- nartut  21  
sileäkarvainen noutaja  6  13.00 
cockerspanieli  4  
* fieldspanieli   5  
* irlanninvesispanieli  1  
 
 
 
 
 
 
 
   
Ennalta ilmoitettu tuomarimuutos #-merkillä.   
Näytt.maksun palautukseen oikeuttava 
tuomarimuutos *-merkillä. 
 
 
 
 
 
 

 


