
 Tervetuloa Nurmeksen ryhmänäyttelyyn 9.7.2022 

Ryhmille 3/9 ja 7/8 
 
 
Näyttelypaikka 
Osoite navigaattoreille Lomatie 12, 75500 Nurmes. 
Seuraa Hyvärilän opasteita.  
Näyttelypaikkana on Pielisareenan piha-alue. Kehät si-
jaitsevat sekä nurmella että asfaltilla (ulkonäyttely). 
 
Oheisena koirasi näyttelynumero ja näyttelyn arvioitu 
arvosteluaikataulu sekä terveysturvallisuusohjeet. 
Muistathan ottaa mukaan koiran rekisterikirjan, roko-
tustodistukset ja näyttelynumeron sekä hakaneulan nu-
merolapun kiinnittämistä varten.  
 
Teltat ja häkit saa pystyttää vain niille varatuille alueille. 
 
Rokotustarkastukset suoritetaan pistokokein.  
Koirien on tultava paikalle vähintään tuntia ennen ko. 
rodun arvosteluaikaa. Kuitenkin viimeistään klo 12.  
 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat 
niin halutessaan poistua kaikki muut paitsi ROP-koirat, 
ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut alkavat kaikkien ke-
hien jälkeen. 
 
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen mukai-
set palkinnot palkintojenjakopisteestä. Palkintoja ei 
postiteta jälkikäteen. 
 
Terveysturvallisuuden huomioiminen näyttelyssä. 
Noudatamme voimassa olevia aluehallintoviraston ja 
Siun Soten ohjeistuksia. 
 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton näyttely-
sääntöjä, mukaan lukien rokotusmääräykset ja antido-
ping - säännöt. Tunnistusmerkintä on pakollinen Ken-
nelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten roko-
tusten takia, ei ilmoittautumismaksua makseta takaisin.  
 
Paikoitus 
Pysäköintialue on aivan kehien läheisyydessä nurmi-
kentällä. Pysäköintialueelle tulo ja sieltä poistuminen 
tapahtuvat eri reittiä, noudatathan liikenteenohjaien 
ohjeita.  Laita näyttelyn kutsukirje näkyville, niin se hel-
pottaa liikenteenohjaajia.  
 
Hinnat: 
Numerolappu oikeuttaa 1 henkilön ilmaiseen sisään-
pääsyyn. 
Pääsylippu 5 €/aikuiset, lapset (alle 12 v) ilmaiseksi.  

Ilmainen pysäköinti. 
Mobiililuettelo 2,99 €. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi ni-
mellä Showlink.  
Toimistosta on mahdollisuus ostaa tulosta yksittäisen 
rodun koirista hintaan 1 €. 
 
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomari-
muutoksia ja mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistu-
misen näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (merkitty 
aikatauluun *-merkillä) ilmoita siitä kirjallisesti viimeis-
tään 7.7.2022 osoitteeseen Tiina Härkin, Vuokontie 
571c, 83900 Juuka  tai sähköpostitse nurmes.koira-
nayttely2022@gmail.com. Ilmoita koiran nimi sekä 
omistajan tiedot ja tilinnumero, minne maksu palaute-
taan. Tuomarimuutoksen perusteella osallistumisensa 
peruneilta näyttelytoimikunta veloittaa 5 € käsittelyku-
luja. 
 
Tiedustelut: Ilmoittautumista koskevat tiedustelut: puh.  
040 417 1501 arkisin klo 15.00 – 19.00, info@koirata-
pahtuma.fi 
Näyttelypäivänä tiedustelut Tiina Härkin/050 037 3827 
tai nurmes.koiranayttely2022@gmail.com 
 
Näyttelyalueella buffetti, mistä saa kahvia, teetä, vir-
vokkeita, pullaa, sämpylöitä, makkaraa, sekä muurin-
pohjalettuja myös gluteenittomana.  
Korttimaksupääte on käytettävissä vain sisäkahviossa, 
ulkona käytössä käteismaksu. Asioinnin sujuvoitta-
miseksi toivomme varautumaan käteismaksuun. 
 
Näyttelypaikalla on koiratarvikemyyjinä Tmi Koira-Kati 
ja Sopen koiratarvike. 
 
Siivoathan koirasi jätökset näyttelypaikalta, myös pysä-
köintialueelta! 
 

Älä jätä koiraa kuumaan autoon! 
 

Toivotamme mukavaa ja menestyksekästä 
näyttelypäivää! 
 
 Nurmeksen Seudun Kennelkerho ry 
 Kuohatin Eräveikot 
 Lipinlahden metsästys 
 Savikylän Tapiola 
 Ylikylän Erä.
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ARVIOITU AIKATAULU 
 
 
KEHÄ 1   
Jukka Lillstrang Von Wendt 65  
ranskanbulldoggi   1  10.00 
petit brabancon   2  
griffon belge    1  
griffon bruxellois   3  
chihuahua, lk   10  
chihuahua, pk   13  11.00 
löwchen    1  
maltankoira    4  
villakoira, iso, ha/ap/pu  3  12.00 
villakoira, iso, mu/ru/va  4  
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu 3  
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va 6  
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu 3  
villakoira, kääpiö, mu/ru/va 5  
villakoira, toy   6  
   
KEHÄ 2   
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa 76  
mopsi     3  10.00 
kiinanharjakoira   12  
venäjäntoy, pk   1  
coton de tuléar   5  
bolognese    1  
bedlingtoninterrieri   2  
cairnterrieri    10  
jackrussellinterrieri   16  11.50 
parsonrussellinterrieri  11  
kk kettuterrieri   2  
sk kettuterrieri   2  
norfolkinterrieri   1  
norwichinterrieri   1  
#novascotiannoutaja  9  
   
KEHÄ 3   
Annaliisa Heikkinen  40  
tiibetinterrieri   5  10.00 
tiibetinspanieli   5  
cavalier kingcharlesinspanieli 10  
bichon frisé    8  11.00 
havannankoira   8  
kiinanpalatsikoira, pekingeesi 1  
lhasa apso    3  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ennalta ilmoitettu varatuomari  
#-merkillä. 
Näytt.maksun palautukseen oikeuttava  
tuomarimuutos *-merkillä. 

 
 
 
KEHÄ 4   
Marjo Nygård   46  
amerikanstaffordshirenterrieri 3  10.00 
staffordshirenbullterrieri  5  
australianterrieri   6  
borderterrieri   11  
manchesterinterrieri  4  11.30 
brasilianterrieri   3  
lakelandinterrieri   1  
valkoinen länsiylämaanterrieri 6  
silkkiterrieri    2  
yorkshirenterrieri   1  
kerrynterrieri   2  
papillon    2  
   
KEHÄ 5   
Vesa Lehtonen   96  
sileäkarvainen noutaja  4  09.00 
englanninspringerspanieli  15  
clumberinspanieli   1  
espanjanvesikoira   6  
portugalinvesikoira   1  
irlanninvesispanieli   1  
labradorinnoutaja   31  
- urokset 15  
- nartut  16  
walesinspringerspanieli  4  12.15 
amerikancockerspanieli  3  
cockerspanieli   10  
amerikanvesispanieli  1  
barbet    19  
   
KEHÄ 6   
Virpi Sarparanta   65  
bretoni    2  10.00 
stabijhoun    2  
pointteri    2  
kk saksanseisoja   7  
lk saksanseisoja   17  
pk saksanseisoja   1  11.45 
lk unkarinvizsla   5  
weimarinseisoja, lk   4  
italianseisoja    1  
pienimünsterinseisoja  1  
englanninsetteri   10  
gordoninsetteri   6  
punainen irlanninsetteri  7  
   
KEHÄ 7   
Marja Kosonen   38  
* kultainennoutaja   38  10.00 
- pennut 3  
- urokset 14  
- nartut  21     11.00 
Riitta Niemelä   12  
kooikerhondje   10  14.00 
lagotto romagnolo   2  

 
 

 


