
Tervetuloa Ouluun!

Ohessa koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn ar-
vioitu arvosteluaikataulu. Erikoisnäyttely järjeste-
tään samalla näyttelyalueella Oulu KV näyttelyn 
kanssa. Näyttelyalueelle pääsee sisään ilmoitetun 
koiran mukana yksi henkilö, sekä JH-kilpailuun il-
moittautuneen nuoren mukana yksi henkilö. Ylei-
söä ei oteta näyttelyalueelle lainkaan. Pidäthän 
saapuessasi näyttelyyn numerolaput esillä, vaikka 
portilla ei järjestetä erillistä rokotustentarkastusta.

Muista ottaa mukaan koirasi rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset ja näyttelynumero. Numerolapun 
kiinnittämistä varten kannattaa varata hakaneula, 
ja muistathan myös näyttelyremmin, makuualus-
tan ja vesikupin. Mikäli koirasi osallistuu vain eri-
koisnäyttelyyn, toivomme, että paikalle saavutaan 
vasta ennen erikoisnäyttelyn alkua ja paikalta 
poistutaan, kun erikoisnäyttely on päättynyt.

Näyttelypaikka:
Äimäraution ravirata (osoite: Äimärautiontie 1, 90400 
Oulu). Erikoisnäyttelyn kehä sijaitsee nurmialueella. 

Ajo-ohjeet:
Pohjoisesta tulevat: Saavu Ouluun Pohjantietä 
(E75), poistu ajorampilta numero 7. Käänny riste-
yksestä oikealle, Poikkimaantielle (8155). Aja suo-
raan, kunnes Äimäraution ravirata on vasemmalla 
puolellasi. Käänny vasemmalle, Äimärautiontie.
Etelästä tulevat: Aja kohti Oulua Pohjantietä (E75). 
Poistu ajorampilta numero 7. Käänny risteyksestä 
vasemmalle, Poikkimaantie (8155). Aja suoraan, 
kunnes Äimäraution ravirata on vasemmalla puo-
lellasi. Käänny vasemmalle, Äimärautiontie.
Kajaanin suunnalta tulevat: Aja Oulun suuntaan 
Kainuuntietä (22). Knuutilankankaan kohdalla 
käänny vasemmalle, Poikkimaantielle (8155). Aja 

koko ajan suoraan, kunnes Äimäraution ravirata on 
vasemmalla puolellasi. Käänny vasemmalle, Äimä-
rautiontie.
Oulun alueelta tulevat: Ruuhkien välttämiseksi 
pyydämme käyttämään seuraavaa reittiä keskustan 
suunnalta tultaessa: Aja Limingantietä kohti Äimä-
rautiota. Käänny oikealle ennen Limingantullin Pris-
maa, Nuottasaarentie. Käänny vasemmalle Jääsalon-
tielle. Aja T-risteykseen saakka ja käänny vasemmalle, 
Poikkimaantie (8155). Aja suoraan, kunnes ensim-
mäinen risteys oikealle, Äimärautiontie.

Saapuminen:
Näyttelyalueen portit avataan kello 7.30. Näyt-
telyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, 
vaan koirien rokotustodistukset tarkastetaan pis-
tokokein näyttelyalueella. Huolehdi siitä, että olet 
koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 

Palkinnot:
Erikoisnäyttelyn palkinnot jaetaan suoraan kehässä.

Valokuvaus:
Jenkki 3/2021 -lehdessä julkaistaan erikoisnäytte-
lyn tulokset, kuvat ja arvostelut. Näyttelyssä ei ole 
erillistä valokuvaajaa, joten pyydämme kaikkien 
luokkavoittajien, PU/PN-kilpailuissa sekä lop-
pukilpailuissa sijoittuneiden koirien omistajia 
kuvaamaan menestyneet koiransa näyttelyssä. 
Kuvat voi toimittaa alkuperäisessä koossa lehteä 
varten osoitteeseen jenkkitoimitus@gmail.com 
31.7.2021 mennessä, kiitos!

Tiedustelut:
- Ennen näyttelyä paivi.honkapaa@gmail.com
- Näyttelypäivänä puhelimitse 0408499007 / Hanna

Luettelo:
Mobiililuettelo..........................................................2,99 €

10.7.2021
Tuomarina Jouko Leiviskä



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 jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Muuta tiedotettavaa:
Näyttelyalueelle ei ole mahdollista käydä pystyttä-
mässä näyttelytelttoja perjantai-iltana, sillä alueel-
la järjestetään ryhmänäyttely ja alue on varattu 
näyttelyiden pystyttämistä varten. Näyttelyyn 
saapuvien pyydetään varaamaan saapumiseen 
riittävästi aikaa ja suosimaan kimppakyytejä. Näyt-
telyalueella ei saa yöpyä. Asuntovaunuparkkia yön 
yli majoittumiseen ei ole tarjottavissa. Tupakointi 
on sallittu vain merkityillä paikoilla. Koiria ei saa 
viedä sisälle rakennukseen. Ravintola Äimän Hovi 
tarjoaa mahdollisuuden ostaa ja nauttia kahvila-
tuotteita, grilliruokaa tai lounasta.

Koronaan liittyvää ohjeistusta:
Tuomarit, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat ei-
vät kättele. Tuomaritelttaan on pääsy ainoastaan 
tuomarilla ja kehätoimitsijoilla. Kehässä esiintyes-
sä on huolehdittava tarpeellisista turvaväleistä, 
koiramääräisesti isot luokat voidaan jakaa osiin, 
mikäli kaikki luokan koirat eivät mahdu yhtä ai-
kaa kehään turvavälit huomioiden. Tuomari voi 
halutessaan pyytää esittäjää näyttämään koiran 
purennan. Näyttelyyn ei saa tulla oireisena. Näyt-
telyalueella suositellaan kasvosuojan käyttöä sekä 
pitämään huolta käsihygieniasta. Näyttelykehässä 
tulee jokaisen koiran esittäjän käyttää kasvosuo-
jaa, jolla edesautetaan tuomarin, kehäsihteerei-
den ja muiden esittäjien turvallisuutta.

Rokotusmääräykset:
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton roko-
tusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi 
myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toi-
mii virallisena rokotustodistuksena kotimaisissa 
koiranäyttelyissä ja -kokeissa. Tapahtuman järjes-
täjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotus-
määräyksiä on noudatettu.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselit-
teiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokot-
teen 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 roko-
tettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa 
maksatulehdusta vastaan vähintään kaksi kertaa. 
Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä 
olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon va-
roaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
• Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta tulee tapahtuman 
hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen vii-
kon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai van-
hempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
• Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja 
tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä rai-
votautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus 
on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksis-
sa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kol-
men viikon varoaika).
• Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa 
osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymi-
sen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
• Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä: 
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripu-
liin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään 
tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehduk-
seen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen 
kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. 
Sama rajoitus koskee myös saman talouden oi-
reettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti 
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapah-
tumassa.

1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät 
saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta:
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät anti-
dopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaik-
kia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoit-
teessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä:
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkin-
nän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota ylei-
simmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omis-



tajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen 
sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy 
koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestä-
jän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää 
koiran osallistumisen tapahtumaan.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa ja 
turvallista näyttelypäivää!

LOPPUKILPAILUT:
- ROP-VSP juniori
- ROP-VSP veteraani
- ROP-kasvattaja
- SohvaChampion –luokka (1 kpl)
       - Nartut 1
- Paras pää
- Paras trimmaus
- Parhaat liikkeet
- ROP-VSP

Erikoisnäyttelyn arvioitu aikataulu:

KEHÄ 30
Jouko Leiviskä .................................................... 31
Harjoitusarvostelijat Tarja Kallio, Johanna Sarkkinen 
amerikancockerspanieli ................................................. 31 11.30
   - PENNUT 2 
   - UROKSET 17
   - NARTUT 12
 Junior handler ...................................................... 9
  nuoremmat 4 ......................................................  
  vanhemmat 5 ......................................................

Lämmin kiitos kaikille erikoisnäyttelyn sponsoreille!

www.amerikancockerspanielit.fi


