
Tervetuloa Lahden pentunäyttelyyn! 

Oheisena näyttelymme arvioitu aikataulu, sekä koiran 
näyttelynumero. Otathan mukaan näyttelyyn koiran re-
kisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja 
hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Muista 
myös koiran näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi.

Näyttelyymme on ilmoittautunut yli 800 koiraa. Olem-
me joutuneet tekemään tuomarimuutoksia. Tutustu ro-
tuasi koskeviin tietoihin ohessa olevasta aikataulusta. 

Näyttelypaikka ja saapuminen
Näyttelypaikka on Lahden Messukeskuksessa. Näytte-

lypaikkana on valoisa ja erittäin tilava messuhalli. Mes-
suhallin lattia on liukas, mutta olemme laittaneet kehiin 
matot. Kehien ympärillä on joitakin penkkejä. Huomi-
oittehan pelastustiet, jotka tulee pitää näyttelypäivänä 
tyhjinä.
Näyttelypaikan osoite: 
Urheilukeskus / Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti. 
Paikalle on myös opasteet. (ks. http://kartta.lahti.fi/).
Ilmaisia pysäköintipaikkoja on messukeskuksen läheisyy-
dessä. 

Näyttelynumerot ja sisäänpääsy
Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn aika-

taulu, josta selviävät arvioidut rotukohtaiset arvostelu-
aikataulut. Koirat, jotka eivät osallistu ryhmäkilpailuihin, 
voivat poistua arvostelun jälkeen. Näyttelynumerolla 
käynti ulkoilutusalueelle

Arvostelu alkaa klo 10.00. Tuomarit arvostelevat 15-20 
koiraa tunnissa, mutta jotkut saattavat arvostella yli 20 
koiraa tunnissa. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle vä-
hintään tuntia ennen annettua arvosteluajan alkamista, 
kuitenkin viimeistään kello 13.00. Näyttelyyn osallistujal-
la on vastuu saapua ajoissa näyttelypaikalle. Arvostelusta 
myöhästynyt koira voi saada ainoastaan laatuarvostelun.

Rokotustodistusten tarkastus
Näyttelyyn saapuessa jokaisesta koirasta on oltava esit-
tää rokotustodistus. Koiran rokotustodistuksen lisäksi 
myös Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus toimii viral-
lisena rokotustodistuksena kotimaisissa koiranäyttelyis-
sä ja -kokeissa. Näyttelyyn osallistuvien koirien on myös 
oltava tunnistusmerkittyjä joko mikrosirulla tai tatuoin-
nilla. 

Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 8.30, jolloin 
ovet aukeavat. Tarkastus päättyy klo 13. Rokotustodistus-
ten ja tunnistusmerkintöjen tarkastus on sisäänpääsyn 
yhteydessä. 

Suoritamme rokotusten tarkastuksia pistokokein. Va-
raudu nopeaan, sujuvaan tarkastukseen pitämällä ro-
kotuspassi ja numerolappu käsissäsi saapuessasi sisään. 
Aula-alue ruuhkautuu helposti, jos todistusten etsintä 
pysäyttää tarkastusjonot. 

Hinnasto
Näyttelyalueelle pääse koiran mukana yksi näytteil-
leasettaja veloituksetta, muuten pääsymaksut: 5 €, alle 
15-v. ilmaiseksi. 
Painettu luettelo 6 €. 
Mobiililuettelo 2,99 €.

Käytössä ovat sähköiset arvostelut. Arvostelut lähete-
tään koiran arvostelun päätyttyä ilmoittajan sähköpos-
tiosoitteeseen. Ne ovat luettavissa myös Kennelliiton 
jalostustietojärjestelmästä ja Showlinkin tulospalvelusta.

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyt-
telyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on 
ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupois-
ta nimellä ”Showlink-mobiili”.   
Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 

Muita ohjeita
• Näyttelyyn tuoduilla koirilla on erillinen iso ulkoilu-

alue, jonne mennään LAHTI hallin (E-hallin) perältä 
ulos! Käynti ulkoilutusalueelle numerolapulla. EI PÄÄ-
OVESTA parkkialueelle! Muistathan myös kerätä koi-
rien jätökset näyttelypaikoilta. Kakkapusseja jaetaan 
rokotusten tarkastuksen yhteydessä

• Koirien häkeille on varattu omat tilansa. Koirien häkki-
en sijoittaminen siten, että esteetön liikkuminen käy-
tävillä vaikeutuu (paloturvallisuus) tai että kehien seu-
raaminen kehän laidalta estyy, on kielletty. Huomioi 
myös sallitut trimmauspaikat! Muualla trimmaaminen 
on kielletty!

• WC-tilat sijaitsevat Lahti Hallin (E-hallin) alakerrassa, 
sekä sisääntulo aulassa. Koiria EI mukaan WC-tiloihin.

• Muistathan myös kerätä koirien jätökset näyttelypai-
koilta. Kakkapusseja jaetaan rokotusten tarkastuksen 
yhteydessä.

• Messuhallissa ei ole pankkiautomaattia eikä rahan-
vaihtoa. Lähin pankkiautomaatti sijaitsee Lahden kes-
kustassa noin kilometrin päässä Messukeskuksesta. 

• Ravintolapalveluista vastaa Ravintola Koti. Ravintola 
sijaitsee messuhallin toisessa kerroksessa, käynti si-
sääntuloaulasta (näyttelyjärjestäjällä ei ole omaa kah-
viota). Ravintolassa on lounasta tarjolla klo 11-15.

• Näyttelyyn ei saa tuoda turistikoiria, paitsi toimi-
kunnan kanssa erikseen sovittaessa.

Palkinnot
Palkintoihin olemme perinteisesti panostaneet poikke-
uksellisen paljon! Muista noutaa palkinnot toimistosta! 

Parikilpailu ja Lapsi ja Koira -kilpailu
Parikilpailuun ja Lapsi ja Koira -kilpailuun ilmoittautu-
minen näyttelyn toimistoon klo 13 mennessä, josta saa 
myös kilpailunumeron. Lapsi- ja koira -kilpailu järjeste-
tään Junior Handler kehässä nro 6. 

LKK PENTUNÄYTTELY 23.10.2022
Kaikkien rotujen pentunäyttely,

Junior Handler- kilpailu, Lapsi ja koira –kilpailu ja Parikilpailu
Lahden Messukeskus, Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI

Järjestäjä Lahden Käyttökoira ry



Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (ark. klo 11–17), 
puh. (09) 887 30 320 tai info@showlink.fi
Muut tiedustelut/ toimisto 
Marianne Nurminen p. 050 586 2910
marianne.e.mantyla@gmail.com
Tarja Söderholm p. 040 583 1471 (ark. klo 15–18)
kayttokoirary@gmail.com
Näyttelyn toimistossa henkilökuntamme vastaa mielel-
lään kaikkiin näyttelyä koskeviin kysymyksiisi. 
Seuraa viime hetken tiedotteita nettisivuiltamme
www.lahdenkayttokoira.fi

Rokotusmääräykset
Rokotustodistukset tarkastetaan koirien tullessa näytte-
lypaikalle. Rokotusvaatimukset ovat Suomen Kennellii-
ton määräysten mukaiset ja ne on julkaistu Koiramme-
lehdessä sekä Kennelliiton kotisivuilla www.kennelliitto.
fi. Mikäli koira hylätään puuttuvien rokotusten vuoksi, ei 
toimikunta suorita ilmoittautumismaksua takaisin.

Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset 
tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassa-
olopäivä.

 Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kai-
kissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapah-
tumaa. Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirus-
ripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan vähintään 
kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman-
hetkellä olla kulunut vähintään 21vrk. Alle vuoden iässä 
annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Oikein mukavaa näyttelypäivää! 

Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee 
tapahtumanhetkellä olla kulunut vähintään 21vrk. Alle 
vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden vuo-
den. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mu-
kaisesti.
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisis-
sa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman jär-
jestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. Mikäli 
koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnis-
ta, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka 
kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löy-
tyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän 
sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä 
tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistu-
misen tapahtumaan.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatu-
lehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystiein-
fektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolika-
navan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. 
Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia 
koiria. 

Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antido-
pingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät voi osal-
listua näyttelyyn.

Näyttelyalueella noudatetaan viranomaisten ja Kennel-
liiton ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden jär-
jestämisessä. 

Ryhmäkilpailut

Ryhmäkilpailujen arvioitu alkamisaika on noin klo 15:30. Esiarvostelu alkaa noin puolta tuntia aikaisemmin.  
Ryhmäkilpailujen alkamisaika ja järjestys voivat muuttua, seuraa kuulutuksia. 

Junior Handler  ............................................................... Ari Korhonen
Parikilpailu  ...................................................................... Päivi Eerola

FCI 1  ................................................................................... Anett Finnig
FCI 2  ................................................................................... Jouni Nummela
FCI 3  ................................................................................... Kati Taipale
FCI 4  ................................................................................... Juha Putkonen
FCI 5  ................................................................................... Sanna Koponen
FCI 6  ................................................................................... Sanna Törnroos
FCI 7  ................................................................................... Tuula Savolainen
FCI 8  ................................................................................... Tarja Löfman
FCI 9  ................................................................................... Irina Poletaeva
FCI 10 ................................................................................. Erika Häkkinen

Paras kasvattajaryhmä  ................................................ Tuula Savolainen
Best in Show  ................................................................... Juha Putkonen



KEHÄ 1
Maija Lehtonen .......................................... 74 
karkeakarvainen kettuterrieri ..............................2 10.00
sileäkarvainen kettuterrieri ...................................4 
borderterrieri .............................................................7 
cairnterrieri .................................................................3 
ceskyterrieri ................................................................1 11.00
skyenterrieri................................................................1 
biewerterrieri .............................................................2 
silkkiterrieri .................................................................1 
yorkshirenterrieri ......................................................1 
amerikankarvatonterrieri ......................................2 
manchesterinterrieri ...............................................2 
brasilianterrieri .......................................................12 
glen of imaalinterrieri .............................................4 
airedalenterrieri ........................................................1 
vehnäterrieri ...............................................................1 
dobermanni ................................................................4 
tiibetinmastiffi ...........................................................2 13.00
leonberginkoira.........................................................2 
landseer .......................................................................2 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ........................3 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ........................1 
venäjänmustaterrieri ...............................................2 
suursnautseri, musta ...............................................3 
snautseri, pippuri & suola ......................................6 14.00
kääpiösnautseri, pippuri & suola ........................1 
kääpiösnautseri, musta-hopea ............................1 
kääpiösnautseri, valkoinen ...................................3 

KEHÄ 2
Sanna Törnroos .......................................... 63 
siperianhusky .............................................................3 10.00
pohjanpystykorva ....................................................2 
thaimaanpystykorva ...............................................1 
shiba ..............................................................................2 
länsigöötanmaanpystykorva ............................14 
portugalinpodengo, karkeakarv., keskikok. ....1  11.30
portugalinpodengo, karkeakarv., pieni ............1 
beagle ...........................................................................1 
basset artésien normand .......................................1 
gascognenbassetti ...................................................1 
suomenajokoira ........................................................1 
dalmatiankoira .......................................................16 12.00
rhodesiankoira .......................................................13 13.00
karkeakarvainen italianajokoira ..........................4 
saukkokoira ................................................................1 
karkeakarvainen istrianajokoira ..........................1 

KEHÄ 3
Tuula Savolainen ....................................... 68 
italianseisoja ...............................................................1 10.00
englanninsetteri .......................................................1 
gordoninsetteri .........................................................3 
lyhytkarvainen saksanseisoja ...............................1 
karkeakarvainen saksanseisoja ...........................1 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ...............................2 
karkeakarvainen unkarinvizsla ............................1 
spinone ........................................................................1 
pointteri .......................................................................1 
villakoirapointteri .....................................................2 
bretoni ..........................................................................1 

stabijhoun ...................................................................5 11.00
amerikancockerspanieli .........................................2 
cockerspanieli .........................................................22 
espanjanvesikoira .....................................................4 
portugalinvesikoira ..................................................3 13.00
* walesinspringerspanieli ......................................7 
* chesapeakelahdennoutaja ................................2 
* friisinvesikoira .........................................................1 
* barbet ........................................................................1 
* novascotiannoutaja ..............................................6 

KEHÄ 4
Juha Putkonen ........................................... 80 
owczarek podhalanski ............................................3 10.00
slovakiancuvac ..........................................................1 
saksanpaimenkoira ..................................................6 
tsekinpaimenkoira ...................................................1 
valkoinenpaimenkoira ............................................9 
hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen ............1 
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen .........2 
saarlooswolfhond .....................................................1 
pieniamerikanpaimenkoira ..................................3 11.30
australiankelpie .........................................................1 
partacollie ...................................................................2 
katalonianpaimenkoira ..........................................1 
schapendoes ..............................................................7 
bergamonpaimenkoira ..........................................1 
medimurjenkoira ......................................................1 
schipperke ..................................................................4 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ......................1 12.45
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen ..................1 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen ......................2 
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ..................2 
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen .....................3 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ...............................10 
mäyräkoira, karkeakarvainen ............................12 
mäyräkoira, pitkäkarvainen ..................................5 

KEHÄ 5
Kati Taipale ................................................. 64 
jackrussellinterrieri ...............................................22 10.00
parsonrussellinterrieri .............................................7 
australianterrieri .......................................................6 
norfolkinterrieri .........................................................1 
norwichinterrieri .......................................................2 12.15
bullterrieri ...................................................................3 
staffordshirenbullterrieri........................................7 
amerikanstaffordshirenterrieri ............................8 
* englanninkääpiöterrieri ......................................8 

KEHÄ 6
Sanna Koponen ......................................... 45 
alaskanmalamuutti ..................................................1 10.00
samojedinkoira ..........................................................9 
amerikanakita ............................................................1 
suomenlapinkoira ....................................................4 
lapinporokoira ...........................................................1 
akita ...............................................................................5 11.00
japaninpystykorva ...................................................2 
faaraokoira ..................................................................5 
pomeranian ................................................................5 
kleinspitz, musta ja ruskea ....................................1 12.00

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU
* = Tuomarimuutos  # = Varalle ilmoitettu tuomari 
Pentunäyttelyissä ilmoittautumismaksua ei palauteta tuomarinmuutoksen vuoksi. 
Näyttelyn koiramäärä yhteensä .................... 836 



mittelspitz, musta ja ruskea ..................................3 
kleinspitz, valkoinen ................................................1 
kleinspitz, muut värit ..............................................3 
mittelspitz, valkoinen ..............................................1 
mittelspitz, muut värit ............................................3 
Ari Korhonen .............................................. 18 
Junior handler .............................................................  13.00
- nuoremmat ...........................................................12 
- vanhemmat ..............................................................6 
Lapsi & Koira kilpailu

KEHÄ 7
Irina Poletaeva ........................................... 66 
#harmaa norjanhirvikoira ......................................4 10.00
#itäsiperianlaika ........................................................1 
#buhund ......................................................................5 
#lunnikoira ..................................................................1 
#chow chow ...............................................................1 
#ibizanpodenco, lyhytkarvainen ........................1 
mopsi ............................................................................2 
ranskanbulldoggi ..................................................11 11.00
chihuahua, lyhytkarvainen ................................10 
chihuahua, pitkäkarvainen ...................................7  12.30
villakoira, toy ..............................................................2 
villakoira, kääpiö, musta, ruskea, valkoinen ....4 
villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja pun ....5 
villakoira, keskikok., musta, ruskea ja valk. ......6 
villakoira, keskikok., harmaa, aprik. ja pun. .....2 
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi, punainen ....2 
villakoira, iso, musta, ruskea, valkoinen ............2 

KEHÄ 8
Päivi Eerola ................................................. 55 
venäjäntoy, lyhytkarvainen...................................1 10.00
petit brabancon ........................................................3 
bostoninterrieri .........................................................1 
papillon ........................................................................1 
bichon frisé .................................................................4 
coton de tuléar ..........................................................6 
bolognese ...................................................................1 
havannankoira ...........................................................7 11.00
maltankoira.................................................................2 
cavalier kingcharlesinspanieli ..............................4 
tiibetinspanieli ...........................................................4 
kiinanharjakoira ........................................................5 12.00
lhasa apso ...................................................................3 
shih tzu .........................................................................4 
tiibetinterrieri .............................................................6 
löwchen .......................................................................2 
kromfohrländer .........................................................1 

KEHÄ 9
Erika Häkkinen........................................... 54 
italianvinttikoira ........................................................2 10.00
whippet ........................................................................5 
unkarinvinttikoira .....................................................3 
englanninvinttikoira ................................................2 
saluki .............................................................................4 
venäjänvinttikoira ....................................................1 11.00
afgaaninvinttikoira ...................................................3 
skotlanninhirvikoira .................................................1 
irlanninsusikoira ........................................................5 
tanskandoggi, musta&harlekiini .........................6 
tanskandoggi, keltainen&tiikerijuovainen ......9 12.00
berninpaimenkoira ..................................................4 
newfoundlandinkoira .............................................2 
pyreneittenkoira .......................................................6 13.00
pyreneittenmastiffi ..................................................1 

KEHÄ 10
Jouni Nummela .......................................... 75 
welsh corgi pembroke ............................................8 10.00
welsh corgi cardigan ...............................................4 
australianpaimenkoira .........................................16 
bordercollie .............................................................13 12.00
belgianpaimenkoira, laekenois ...........................1 
belgianpaimenkoira, malinois .............................8 
belgianpaimenkoira, tervueren ..........................3 
belgianpaimenkoira, groenendael ....................7 
broholminkoira .........................................................2 
hovawart .....................................................................7 14.00
mastiffi ..........................................................................1 
tornjak ..........................................................................3 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ......................1 

KEHÄ 11
Tarja Löfman (muutos 20.10.2022) .......... 70 
* kooikerhondje ........................................................1 10.00
* englanninspringerspanieli ..............................13 
* lagotto romagnolo................................................2 
* clumberinspanieli .................................................5 11.00
* labradorinnoutaja ..............................................14 
* kiharakarvainen noutaja .....................................1 
* sileäkarvainen noutaja ........................................4 
* kultainennoutaja ................................................30 12.30
 - urokset ...................................................................17 
 - nartut  ....................................................................13 

KEHÄ 12
Anett Finnig ............................................... 64 
mudi ..............................................................................1 10.00
pumi ..............................................................................2 
lancashirenkarjakoira ..............................................2 
pitkäkarvainen collie ............................................23 
shetlanninlammaskoira .......................................36 12.00
- urokset ....................................................................14 
- nartut  .....................................................................22 

KEHÄ 13
Marianne Holm Larnemaa ........................ 59 
* sileäkarvainen collie ..........................................15 10.00
* kääpiöpinseri ..........................................................7 11.00
* rottweiler ...............................................................19  11.30
* bullmastiffi ...............................................................1 
* cane corso ................................................................2 
* bokseri .......................................................................3 
* continental bulldog ..............................................1 13.00
* englanninbulldoggi ..........................................11 


