
OUTOKUMMUN RYHMÄNÄYTTELYT 24.-25.7.2021 
Lauantaina FCI-ryhmät 1/8 ja 5/6 ja sunnuntaina FCI-ryhmät 2/7 ja 3/9 
 
Oheisena näyttelyn arvosteluaikataulu ja koiran näyttelynumero. Näyttely pidetään Matovaaran jalkapallokentän 
ulkoilualueella, Kuusjärventie 10, 83500 Outokumpu. Näyttelypaikalle on opastus pääteiltä. Muistathan ottaa näyttelyyn 
mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistukset, näyttelynumeron ja hakaneulan. Muista myös koiran näyttelyhihna ja 
vesikuppi.  
 
Näyttelyyn saapuminen alkaa klo 8.00, ja koirien arvostelu kehissä alkaa porrastetusti klo 9.00-12.00. Toivomme, että 
saavutte näyttelyyn aikaisintaan noin puolituntia ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa. Arvostelua ei aloiteta 

ennen aikataulussa mainittua aikaa. Myös yleisö ja turistikoirat ovat tervetulleita näyttelyyn. Turistikoiralla täytyy olla 
mukana rokotustodistus mahdollista tarkistusta varten. Näyttelystä voi poistua, kun koira on osallistunut kaikkiin niihin 
luokkiin, joihin se on oikeutettu osallistumaan. Näyttelyssä järjestetään ryhmäkilpailut, mutta niihin osallistuminen on 

vapaaehtoista. Ryhmäkilpailut alkavat molempina päivinä noin klo 16.00. 
 
Eläinlääkärin- ja rokotusten tarkastus 

Näyttelyssä ei ole varsinaista eläinlääkärin- tai rokotusten tarkistusta, vaan ne tarkistetaan pistokokein. 
 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen kennelliiton määräyksiä rokotuksista ja tunnistusmerkinnöistä. Koira, jota ei 

ole rokotettu tai tunnistusmerkitty määräysten mukaisesti suljetaan pois näyttelystä. Puutteelliset rokotukset tai 
tunnistusmerkintä eivät oikeuta ilmoittautumismaksun palautukseen. Myöskään koiran sairastuminen ei oikeuta 
ilmoittautumismaksun palautukseen. 
 
Antidoping-valvonta 

Suomen kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta 
koskee kaikkia Suomen kennelliiton hyväksymiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita.  
 
Ajankohtaista tietoa rokotusmääräyksistä ja antidoping-valvonnasta osoitteesta www.kennelliitto.fi 
 
Koirien mittaus: Kaikkien tarkastettavien rotujen mittaus suoritetaan oheisen aikataulun mukaisesti, ja koira kilpailee 

tässä näyttelyssä siinä rodussa, mihin se siirretään (koskee spitzeja ja villakoiria.) 
 
Tiedustelut 

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Maarit Hassinen, puh. 040 831 0570 
Näyttelyn toimisto näyttelypäivänä: Tuija Kilpinen, puh. 040 340 0133 
 
Hinnat: Luettelo 5 euroa, parkkimaksu 5 euroa ja pääsymaksu yleisölle 5 euroa. Näyttelyalueelle pääsee ilmaiseksi 1 

henkilö/näyttelyyn ilmoitettu koira. Näyttelypaikalla on kahvio.  
 
Huom! Varaa mukaan käteistä, pankkikortti ei käy myyntipisteissä, eikä alueella ole pankkiautomaattia
 

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia. Muutokset on merkitty aikatauluun *:llä ja viime hetken 
muutokset lisäksi punaisella. 
 
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarimuutoksen vuoksi, lähetä peruutus viimeistään 22.7.2021  
postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse osoitteella:  
 
Outokummun ryhmänäyttelyt 2021, Janna Hiltunen, Sätöksentie 90B, 83500 Outokumpu 
 
sähköposti: janna.hiltunen@gmail.com 
 
 
Koiran nimi:  
 
 
Koiran rotu:  
 
 
Omistajan nimi ja osoite: 
 
 
Pankkiyhteys ja palautettava summa:  
 
 
 

Palautettavasta ilmoittautumismaksusta vähennetään pankkikulut 5 euroa. 

http://www.kennelliitto.fi/


ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU: 
*:llä merkityillä roduilla tuomarimuutos 
 
LAUANTAI 24.7.2021 
 
Kehä 1, tuomari Markku Mähönen 49 

9.00 cockerspanieli  4 
 labradorinnoutaja 7 
9.45 kultainennoutaja 17 
10.45 länsigöötanmaanpystykorva 2 
 welsh corgi pembroke 6 
 tsekinpaimenkoira 3 
 tauko 
13.45 novascotianoutaja * 10 
 
Kehä 2, tuomari Kimmo Mustonen 65 

10.00 suomenlapinkoira 13 
10.45 spitzien mittaus  
11.00 saksanpystykorva, kleinspitz,  

musta ja ruskea  8 
 saksanpystykorva, kleinspitz,  

valkoinen  1 
 saksanpystykorva, kleinspitz,  

muut värit  9 
12.00 saksanpystykorva, mittelspitz, 

valkoinen  1 
 saksanpystykorva, mittelspitz,  

muut värit  3 
 saksanpystykorva, grosspitz,  

valkoinen  1 
 saksanpystykorva,  

keeshond/wolfspitz 4 
 saksanpystykorva, pomeranian 1 
 islanninlammaskoira 1 
 amerikanakita  2 
12.45 dreeveri  2 
 amerikankettukoira 2 
 dunkerinajokoira 1 
 plottinajokoira  1 
 venäjänajokoira  1 
 dalmatiankoira  8 
13.45 rhodesiankoira  4 
 schipperke  4 
   
Kehä 3, tuomari Tanya Ahlman-Stockmari 78 

10.45 saksanpaimenkoira * 4 
11.00 basenji  2 
 chow chow  1 
 lunnikoira  2 
 kaanaankoira  1 
 etnankoira  3 
 portugalinpodengo,  

sileäkarvainen, pieni 1 
 lagotto romagnolo 3 
11.45 espanjanvesikoira 7 
 barbet  2 
 viiriäiskoira  2 
 amerikanvesispanieli 1 
 kooikerhondje  3 
12.45 englanninspringerspanieli 6 
 walesinspringerspanieli 3 
 amerikancockerspanieli 3 
 kiharakarvainen noutaja 1 
 sileäkarvainen noutaja 4 
13.45 shetlanninlammaskoira * 26 
 welsh corgi cardigan * 3 
  

tuomari Pirjo Aaltonen  65 
harjoitusarvostelija Maarit Hassinen, 1-ryhmän rotuja 
11.00 pitkäkarvainen collie * 20 
 sileäkarvainen collie * 3 
12.00 valkoinenpaimenkoira 10 
 itäeuroopanpaimenkoira 1 
 belgianpaimenkoira,  

groenendael  4 
 belgianpaimenkoira, laekenois 1 
 belgianpaimenkoira, malinois 1 
 australiankelpie  1 
13.00 mudi  1 
 schapendoes  1 
 bouvier  1 
 medimurjenkoira 2 
 lancashirenkarjakoira 2 
 partacollie  4 
 bordercollie  6 
14.00 pieni amerikanpaimenkoira   1 
 australianpaimenkoira 5 
   
Kehä 5, tuomari Pekka Teini  80 

9.00 suomenpystykorva 18 
10.15 pohjanpystykorva 9 
 karjalankarhukoira 9 
11.15 ruotsinlapinkoira 2 
 beagle  7 
12.00 suomenajokoira  35 
 urokset 15, nartut 20  
   
Kehä 6, tuomari Tapio Kakko  88 

9.00 jämtlanninpystykorva 33 
 urokset 17, nartut 16  

11.00 harmaa norjanhirvikoira 15 
12.00 itäsiperianlaika  12 
 lapinporokoira  4 
13.00 siperianhusky  8 
 samojedinkoira  13 
14.15 volpino italiano  3 
 

KORONAOHJEISTUS NÄYTTELYALUEELLA: 
Näyttelyalueelle ei saa tulla koronaoireisena. 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita 
voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. 
(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-
torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-
covid-19). 
 
Näyttelypaikalla SUOSITELLAAN KASVOMASKIN 
KÄYTTÖÄ. Ota omat maskit mukaan.  

 
Näytteilleasettajien ja yleisön on noudatettava 
viranomaisten ja Suomen kennelliiton antamia ohjeita ja 
suosituksia esim. turvaväleistä näyttelyalueella. 
Näyttelyteltat on pystytettävä niille varatuille paikoille. 
Kehien reunoille on jätettävä kulkuväylä, jotta kehään 

mentäessä ja sieltä poistuttaessa on mahdollista 
säilyttää turvavälit. Kehässä tuomaritelttaan saavat 
mennä vain kehätoimitsijat ja tuomari. Arvostelut 
noudetaan niille osoitetulta paikalta kehän reunalta.  
 
Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. 
Huolehdi hyvästä käsihygieniasta, pese käsiä usein ja 
käytä käsidesiä näyttelypäivän aikana. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19


SUNNUNTAI 25.7.2021 
 
Kehä 1, tuomari Janette Fröberg 40 

9.00 cavalier kingcharlesinspanieli * 12 
9.45 havannankoira *  17 
 bichon frisé *  6 
11.45 venäjäntoy, lyhytkarvainen * 1 
 venäjäntoy, pitkäkarvainen * 1 
 japanese chin #* 1 
 tauko 
12.45 petit brabancon * 2 
  
Kehä 2, tuomari Kimmo Mustonen 78 

harjoitusarvostelija Janette Fröberg, maltankoira 
10.00 appenzellinpaimenkoira 1 
 berninpaimenkoira 5 
 kaukasiankoira  1 
 tiibetinmastiffi  1 
 espanjanmastiffi  2 
 mastiffi  1 
 bullmastiffi  1 
 bordeauxindoggi 2 
 kanariandoggi  1 
 englanninbulldoggi 1 
11.00 pyreneittenkoira  2 
 landseer  3 
 newfoundlandinkoira 15 
12.15 hovawart  3 
 venäjänmustaterrieri 4 
 pinseri  1 
 apinapinseri  2 
 vehnäterrieri  3 
 yorkshirenterrieri 1 
13.00 tiibetinterrieri *  7 
 maltankoira *  3 
 prahanrottakoira * 1 
 bolognese *  1 
 coton de tulear * 10 

bostoninterrieri * 2 
 mopsi *  4 
   
Kehä 3, tuomari Tanya Ahlman-Stockmari 76 
harjoitusarvostelija Maarit Hassinen, terrierirodut, ei 
kettuterrierit ja norfolkinterrieri  
10.00 karkeakarvainen kettuterrieri 4 
 sileäkarvainen kettuterrieri 2 
 parsonrussellinterrieri 4 
 saksanmetsästysterrieri 1 
 lakelandinterrieri 1 
 manchesterinterrieri 1 
 kerrynterrieri  3 
11.00 staffordshirenbullterrieri 4 
 cairnterrieri  15 
12.00 sealyhaminterrieri 1 
 skotlanninterrieri 1 
 valkoinen länsiylämaanterrieri 5 
 norfolkinterrieri  2 
 norwichinterrieri  2 
 dandiedinmontinterrieri 3 
 pienimünsterinseisoja 2 
 bretoni  1 
13.00 englanninsetteri  4 
 punainen irlanninsetteri 7 

 auvergnenseisoja 1 
13.45 lyhytkarvainen saksanseisoja * 9 
 lyhytkarvainen unkarinvizsla * 1 
 weimarinseisoja,  

lyhytkarvainen *  1 
 stabijhoun *  1 
   
Kehä 4, tuomari Loredana Salina, Sveitsi 40 

harjoitusarvostelija Antti Nieminen, tanskandogit, 
bokseri, suursnautseri, snautseri, kääpiösnautserit, 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira  
9.00 leonberginkoira  8 

tanskandoggi, keltainen ja 
tiikerijuovainen  1 

 tanskandoggi, musta ja  
harlekiini  4 

 tanskandoggi, sininen 1 
 bokseri  2 
10.00 suursnautseri, musta 2 
 snautseri, musta 1 
 snautseri, pippuri & suola 4 
 kääpiösnautseri, musta 2 
 kääpiösnautseri, musta-hopea 8 
11.00 kääpiösnautseri, pippuri & suola 3 
 kääpiösnautseri, valkoinen 2 
 tanskalais-ruotsalainen  

pihakoira  2 
   
Kehä 5, tuomari Pirjo Aaltonen 88 

harjoitusarvostelija Janette Fröberg, tiibetinspanieli 
9.00 markiesje  2 
 ranskanbulldoggi 12 
9.45 kiinanharjakoira  9 
 lhasa apso  3 
 shih tzu  1 
 kiinanpalatsikoira, pekingeesi  2 
10.45 villakoirien mittaus  

 villakoira, toy  4 
 villakoira, kääpiö, musta,  

ruskea ja valkoinen 9 
 villakoira, kääpiö, harmaa,  

aprikoosi ja punainen 5 
11.45 villakoira, keskikokoinen,  

musta, ruskea ja valkoinen 8 
 villakoira, keskikokoinen,  

harmaa, aprikoosi ja punainen 11 
 villakoira, iso, harmaa,  

aprikoosi ja punainen 5 
13.15 tiibetinspanieli  17 
 
Kehä 6, tuomari Markku Mähönen 62 

11.45 papillon *  5 
 phalène *  2 
12.00 kääpiöpinseri  7 
 rottweiler  3 
12.30 chihuahua, pitkäkarvainen 9 
 chihuahua, lyhytkarvainen 9 
13.30 amerikanstaffordshirenterrieri 2 
 bedlingtoninterrieri 2 
 borderterrieri  2 
 australianterrieri  4 
14.00 biewerterrieri *  1 
 jackrussellinterrieri * 16 

 

 
 

 



 

 


