Oulu NORD 12.-13.5.2018
Kaikkien rotujen NORD koiranäyttely

Järjestäjät: Oulun Koirakerho, Oulun Palveluskoirayhdistys,
Oulun Seudun Noutajakoirayhdistys & Oulun Seudun Terrieriyhdistys

Tervetuloa näyttelyymme!
Ohessa näyttelymme arvioitu aikataulu sekä
koiran näyttelynumero. Otathan mukaan
näyttelyyn koiran rekisterikirjan, rokotustodistuksen, näyttelynumeron ja hakaneulan
numerolapun kiinnittämistä varten. Muista
myös koiran näyttelyhihna, makuualusta ja
vesikuppi. Muistathan myös kerätä koirien
jätökset näyttelypaikalta, myös parkkialueelta. Kakkapusseja on jaossa rokotustentarkastuspisteissä. Noudatathan myös yleistä
siisteyttä; roskat roskiksiin. Tupakointi on
sallittu vain siihen merkityillä alueilla!
Näyttely järjestetään Oulun ammattikorkeakoulun (Kotkatien Kampus) piha-alueella.
Näyttelyyn saapuvien pyydetään varaamaan
saapumiseen riittävästi aikaa ja suosimaan
kimppakyytejä. Pysäköinti on sallittu vain
merkityillä alueilla. Näyttely ei vastaa virheellisesti pysäköidyille autoille annetuista
pysäköintivirhemaksuista. Näyttelyalueella
ei saa yöpyä. Koiria ei saa viedä sisälle
rakennuksiin.
Rokotustentarkastus ja luettelomyynti
sisäänkäynneissä kello 7:30 - 12:30. Tämän
jälkeen luetteloita voi ostaa näyttelyn toimistosta. Koirien tulee saapua paikalle viimeistään tuntia ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12:30.

Ajo-ohje
Näyttelypaikka on Oulun ammattikorkeakoulun piha-alue (Kotkatien Kampus).
Osoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu.
Pohjoisesta:
Poistu tieltä E75/4 liittymästä numero 8.
Käänny vasemmalle tielle Kainuuntie (22).
Käänny oikealle tielle Joutsentie. Käänny
oikealle tielle Kotkantie.
Etelästä:
Poistu tieltä E75/4 liittymästä numero 8.
Käänny oikealle tielle Joutsentie. Käänny
oikealle tielle Kotkantie.
Idästä:
Käänny valtatie 22:lta vasemmalle tielle Oulunsuuntie. Käänny oikealle tielle Kotkantie.
osoite navigaattoriin: Kotkantie 1, Oulu

Tiedustelut
Koirien tietoja, kasvattajaluokkia ja ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: Showlink

puh. 09-887 30320, arkisin klo 11.00-17.00.
Tiedustelut näyttelypäivänä 040 5523722.

Ravintolapalvelut
Amica ravintola Kultturelli on avoinna tapahtuman ajan. Ravintolasta aamupalaa, lounas
ja kahvilatuotteita. Lounas klo 11.00 – 15.00.
Lounas sisältää pääruoan lisäksi talon leipää,
levitettä, ruokajuoman ja salaattivalikoiman.
Lounaan hinta 8,80€
TERVETULOA TAUOLLE TANKKAAMAAN!

Teltta-alue
Teltta-alueita on alueella lumensulamisesta
riippuen niukalti, toivomme näytteilleasettajia huomioimaan tämän. Telttoja voi
käydä pystyttämässä pe 19-20 välillä omalla
vastuulla niille varatuille paikoille, joista FB
sivuilla lähempänä näyttelyä tiedotetaan.

Tuomarinmuutokset
Aikatauluun on merkitty *-merkillä tehdyt
tuomarimuutokset. Mikäli haluat peruuttaa
koirasi osallistumisen näyttelyymme, lähetä
koiran numerolappu maksukuitin ja tilinumeron kera viimeistään 9.5.18 osoitteella:
Oulun Iloisen Koiran- näyttely 2018
Merja Onnela
Pyrytie 2 A 4
90630 Oulu

Rokotustarkistus
Kaikkien koirien rokotukset tarkistetaan,
pyydämme varaamaan riittävästi aikaa
sisääntuloon. Näytteilleasettajia pyydetään
saapumaan koirien kanssa näyttelypaikalle
hyvissä ajoin, viimeistään tunti ennen aikataulussa ilmoitettua arvostelun alkua.

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyksiä. Koiralla tulee olla rokotustodistus
(rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon
on merkitty rokotteen viimeinen voimassaolopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset
rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat
rokotukset:
Penikkatautia vastaan koiran pitää olla
rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehostero-

kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden
iässä tai vanhempana annetut tehosteet
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta tulee
tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden
iässä annettu rokotus on voimassa yhden
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa
(kolmen viikon varoaika).

Tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan
maksatulehdukseen, kennelyskään tms.
tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan
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.

tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois
tästä tapahtumasta.
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru
estää koiran osallistumisen tapahtumaan.
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat
eivät saa osallistua näyttelyyn.

Ekinokokkoosilääkitys:
Eläinlääkäriltä saa ekinokokkoosiläkkeen klo
13-14. Paikka tiedotetaan näyttelyn kotisivulla sekä näyttelypaikalla. Hinta 10 €, lisäksi
lääkkeen hinta 5 - 15 €.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät
antidoping-säännöt ovat astuneet voimaan
1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä,
kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa
osoitteessa www.kennelliitto.fi

Mitattavat rodut
Ne rodut, joita ei ole virallisesti mitattu, voidaan mitata arvostelukehässä ennen rodun
arvostelua. Kaikkien tarkastettavien rotujen
tarkastus ja mittaus suoritetaan ennen
arvostelua, ja koira kilpailee tässä näyttelyssä
siinä rodussa mihin se siirretään (koskee mm.
villakoiria, mäyräkoiria ja spitzejä).

Turistikoirat
Turistikoirat ovat tervetulleita. Muistathan,
että rokotusmääräykset koskevat myös
turistikoiria.

Tunnistusmerkintä

Hinnat

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja
kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa
tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä
tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta.
Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla
oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen
sirun pystyy lukemaan.Jos tarkastuksessa
löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty,

Pääsymaksua ei peritä. Pysäköintimaksu 5€.
Olisimme kiitollisia jos pysäköintimaksuun
varauduttaisiin tasarahalla. Luettelo 6€.

Palkinnot
Muistathan hakea näyttelyssä koirasi sijoituksen mukaiset palkinnot palkintojenjakopisteestä. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

HUOM! Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! Autossa lämpötila voi kohota nopeasti
tappaviin lukemiin. Määräystä valvotaan pysäköintipaikoilla.

Tervetuloa Ouluun!

Arvioitu arvosteluaikataulu
* = TUOMARIMUUTOS - CHANGE OF JUDGE
Tarkista kehäsi alkamisaika ja huolehdi, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla.

LAUANTAI 12.5.2018
KEHÄ 1
Silja Jokinen............................................. 56
suomenlapinkoira .................................32 10:00
- pennut ...................................................... 2
- urokset ....................................................10
- nartut .....................................................20
suomenpystykorva ................................. 7 12:00
pohjanpystykorva ................................... 6
karjalankarhukoira ................................11
KEHÄ 2
Anita Al-Bachy ......................................... 58
berninpaimenkoira ...............................37 10:00
- urokset ....................................................21
- nartut .....................................................16
azawakh ...................................................... 1 12:15
espanjanvinttikoira ................................. 2
unkarinvinttikoira .................................... 2
irlanninsusikoira.....................................13
skotlanninhirvikoira................................ 3
KEHÄ 3
Hilkka Salohalla ...................................... 30
newfoundlandinkoira ............................ 8 10:00
tiibetinmastiffi .......................................... 3
pyreneittenmastiffi ................................. 3
mastiffi......................................................... 2
pyreneittenkoira ...................................... 6
pinseri .......................................................... 2
bokseri ......................................................... 4
dobermanni............................................... 2
Jaakko Sarmola ....................................... 17
Junior handler ............................................. 12:00
- nuoremmat ............................................. 7
- vanhemmat...........................................10
KEHÄ 4
Jari Laakso................................................ 52
englanninbulldoggi................................ 8 10:00
englanninkääpiöterrieri ......................10
bullterrieri .................................................. 3
kääpiöbullterrieri ..................................... 1
amerikanstaffordshirenterrieri ........... 2
staffordshirenbullterrieri.....................28 12:00
...........................................................................

KEHÄ 5
Irina Poletaeva ........................................ 43
alaskanmalamuutti ................................. 9 10:00
akita .............................................................. 6
eurasier........................................................ 3
islanninlammaskoira .............................. 1
länsigöötanmaanpystykorva .............. 9
rottweiler .................................................... 8
shar pei ........................................................ 7
Hannele Jokisilta .................................... 15
apinapinseri ............................................... 2 12:30
snautseri, pippuri & suola ..................... 3
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ....... 1
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ....... 2
isosveitsinpaimenkoira.......................... 1
tanskandoggi, mu/ha ............................ 3
tanskandoggi, ke/ti................................. 3
KEHÄ 6
Marjo Järventölä ..................................... 47
kääpiösnautseri, valkoinen .................. 1 10:00
kääpiösnautseri, musta ......................... 7
kääpiösnautseri, musta-hopea ........... 7
kääpiösnautseri, pippuri & suola ....... 9
kääpiöpinseri ..........................................23 11:30
KEHÄ 7
Olli Kokkonen .......................................... 47
landseer ...................................................... 3 10:00
leonberginkoira......................................14
bullmastiffi ................................................. 9
hovawart ..................................................14 11:30
kanariandoggi .......................................... 2
cane corso .................................................. 2
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ..... 3
KEHÄ 8
Tuire Okkola............................................. 57
grosspitz, valkoinen................................ 2 10:00
grosspitz, musta ja ruskea .................... 1
keeshond .................................................... 5
spitzien mittaus........................................... 10:30
kleinspitz, valkoinen ............................... 1
kleinspitz, muut värit ............................. 3
mittelspitz, musta ja ruskea ...............22
mittelspitz, muut värit .........................14 12:00
saksanpystykorva, pomeranian ......... 9

KEHÄ 9
Riitta Niemelä .......................................... 38
jämtlanninpystykorva ............................ 3 10:00
siperianhusky ..........................................17
harmaa norjanhirvikoira ....................... 7
itäsiperianlaika ......................................... 4
länsisiperianlaika ..................................... 1
buhund ....................................................... 3
thai ridgeback ........................................... 1
perunkarvatonkoira, pieni ................... 1
meksikonkarvatonkoira, iso................. 1
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ............... 19
chow chow ................................................ 5 12:30
shiba ............................................................. 3
basenji ......................................................... 2
etnankoira .................................................. 2
faaraokoira ................................................. 5
portugalinpodengo, kk, pieni ............. 2
KEHÄ 10
Katja Korhonen ....................................... 47
Harjoitusarvostelija: Hanna-Riina Aho, samojedinkoira......................................................
lapinporokoira ........................................17 10:00
ruotsinlapinkoira ..................................... 3
grönlanninkoira ....................................... 1
kainkoira ..................................................... 1
lunnikoira ................................................... 2
valkoinen ruotsinhirvikoira .................. 2
samojedinkoira.......................................15 12:00
amerikanakita ........................................... 6
KEHÄ 11
Matti Luoso .............................................. 74
afgaaninvinttikoira .................................. 9 10:00
venäjänvinttikoira ................................... 4
englanninvinttikoira ............................... 6
italianvinttikoira ....................................... 2
jackrussellinterrieri................................30 11:15
- pennut ...................................................... 1
- urokset ...................................................... 7
- nartut .....................................................22
saksanmetsästysterrieri......................... 2
skotlanninterrieri ..................................... 5
sileäkarvainen kettuterrieri.................. 9
karkeakarvainen kettuterrieri ............. 7
KEHÄ 12
Helin Tenson ............................................ 80
saluki ..........................................................14 10:00
australianterrieri ....................................10
borderterrieri ..........................................14
norwichinterrieri ...................................... 5 12:15
sealyhaminterrieri ................................... 2

yorkshirenterrieri ..................................... 3
manchesterinterrieri .............................. 1
bedlingtoninterrieri ................................ 5
whippet.....................................................26

KEHÄ 13
Vesa Lehtonen......................................... 70
airedalenterrieri ....................................... 4 10:00
kerrynterrieri ............................................. 1
vehnäterrieri .............................................. 5
amerikankääpiökettuterrieri ............... 1
glen of imaalinterrieri ............................ 3
skyenterrieri............................................... 2
walesinterrieri ........................................... 1 11:00
brasilianterrieri ......................................... 8
cairnterrieri ................................................ 7
valkoinen länsiylämaanterrieri ........... 8
* silkkiterrieri ............................................. 8
* amerikankarvatonterrieri .................. 4
parsonrussellinterrieri..........................18
KEHÄ 14 ...............................................
Aila Lehmussaari..................................... 50
Harjoitusarvostelijat: Tarja Kallio, pienimunsterinseisoja Emma Pirilä, lyhytkarvainen
saksanseisoja...............................................
lyhytkarvainen saksanseisoja ............13 10:00
karkeakarvainen saksanseisoja .......... 7
pitkäkarvainen saksanseisoja ............. 2
englanninsetteri ...................................... 3
gordoninsetteri ........................................ 2
punavalkoinen irlanninsetteri............. 2
punainen irlanninsetteri ....................... 7
italianseisoja.............................................. 1 12:00
pointteri ...................................................... 2
lyhytkarvainen unkarinvizsla .............. 2
weimarinseisoja, lyhytkarvainen ....... 1
bretoni ......................................................... 4
spinone ....................................................... 1
pienimünsterinseisoja ........................... 3

SUNNUNTAI 13.5.2018
KEHÄ 1
Riitta Niemelä ................................ 82
Harjoitusarvostelija: Anett Finnig, walesinspringerspanieli ..........................................
portugalinvesikoira................................. 9 09:30
kultainennoutaja ...................................37
- pennut ...................................................... 3
- urokset ....................................................12
- nartut .....................................................22
kiharakarvainen noutaja .....................10 12:15
cockerspanieli .........................................13
walesinspringerspanieli ......................13
KEHÄ 2
Anita Al-Bachy ............................... 64
saksanpaimenkoira ...............................12 09:30
saksanpaimenkoira, pk .......................... 3
shetlanninlammaskoira.......................49 10:20
- pennut ...................................................... 2
- urokset ....................................................13
- nartut .....................................................34
KEHÄ 3
Hilkka Salohalla ............................ 49
vanhaenglanninlammaskoira ............. 2 09:30
partacollie ................................................11
australianpaimenkoira.........................12
hollanninpaimenkoira, pk .................... 2 11:00
polski owczarek nizinny ........................ 4
puli, muut värit ......................................... 1
puli, valkoinen .......................................... 1
pumi ............................................................. 5
schapendoes ...........................................10
schipperke ................................................. 1
KEHÄ 4
Marjo Järventölä ..................................... 26
australiankarjakoira ................................ 2 09:30
australiankelpie ........................................ 1
welsh corgi cardigan ............................10
welsh corgi pembroke .........................13
Katja Korhonen ............................. 16
Junior handler ............................................. 11:30
- nuoremmat ............................................. 7
- vanhemmat............................................. 9
KEHÄ 5
Matti Luoso .............................................. 45
dalmatiankoira ......................................... 8 09:30
pitkäkarvainen collie ............................24
sileäkarvainen collie .............................13
Olli Kokkonen ................................ 22
ceskoslovensky vlcak ............................. 1 12:15

owczarek podhalanski ........................... 1
mudi ............................................................. 1
katalonianpaimenkoira ......................... 1
lk pyreneittenpaimenkoira .................. 1
tsekinpaimenkoira .................................. 3
valkoinenpaimenkoira........................... 6
belgianpaimenkoira, groenendael ... 2
belgianpaimenkoira, laekenois .......... 1
belgianpaimenkoira, tervueren ......... 5

KEHÄ 6
Hannele Jokisilta .................................... 82
cavalier kingcharlesinspanieli ...........38 09:30
- pennut ...................................................... 3
- urokset ....................................................16
- nartut .....................................................19
mäyräkoirien mittaus ................................ 11:40
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira kk...... 1 11:50
mäyräkoira, karkeakarvainen ............10
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk ....... 1
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk ....... 3
mäyräkoira, lyhytkarvainen ................. 8
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pk ..... 1
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk ..... 8
mäyräkoira, pitkäkarvainen ...............12
KEHÄ 7
Aila Lehmussaari..................................... 38
amerikankettukoira ................................ 1 09:30
basset artésien normand ...................... 1
basset hound ............................................ 2
grand basset griffon vendéen ............ 1
bretagnenbassetti ................................... 2
beagle .......................................................... 9
dreeveri ....................................................... 5 10:30
karkeakarvainen istrianajokoira ......... 1
karkeakarvainen italianajokoira ......... 1
plottinajokoira .......................................... 1
venäjänajokoira........................................ 3
eestinajokoira ........................................... 1
suomenajokoira .....................................10
KEHÄ 8
Helin Tenson .................................. 82
villakoirien mittaus .................................... 9:20
villakoira, kesk., mu/ru/va...................21 09:30
villakoira, kesk. ha/ap/pu ...................... 7
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ................. 9
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ................. 6
villakoira, toy ............................................. 7
villakoira, iso, mu/ru/va .......................13 12:45
petit brabancon ....................................... 6
griffon bruxellois ..................................... 2
kiinanharjakoira .....................................11

KEHÄ 9
Irina Poletaeva ........................................ 84
bichon frisé ..............................................16 09:30
venäjäntoy, lyhytkarvainen.................. 2
venäjäntoy, pitkäkarvainen ................. 4
havannankoira........................................25
maltankoira................................................ 2 12:15
shih tzu ........................................................ 9
löwchen ...................................................... 3
* coton de tuléar ....................................17
lancashirenkarjakoira ............................. 3
beaucenpaimenkoira / beauceron.... 2
brienpaimenkoira / briardi ................... 1
KEHÄ 10
Jari Laakso................................................ 73
ranskanbulldoggi ..................................34 09:00
- pennut ...................................................... 3
- urokset ....................................................17
- nartut .....................................................14
mopsi .........................................................15 11:00
venäjänbolonka ....................................... 5
bordercollie .............................................19
KEHÄ 11
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ............... 85
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ............ 1 09:30
bostoninterrieri ........................................ 1
chihuahua, lyhytkarvainen ................16
chihuahua, pitkäkarvainen ................11
japanese chin ............................................ 3
kromfohrländer ........................................ 4
papillon ....................................................... 7 12:00
phalène ....................................................... 7
prahanrottakoira...................................... 2
bolognese .................................................. 5
tiibetinspanieli........................................20
* lhasa apso ............................................... 8
KEHÄ 12
Tuire Okkola............................................. 71
sileäkarvainen noutaja .......................... 4 09:30
amerikancockerspanieli ........................ 7
englanninspringerspanieli .................15
labradorinnoutaja .................................30 11:15
- pennut ...................................................... 6
- urokset ....................................................15
- nartut ....................................................... 9
* tiibetinterrieri.......................................15

KEHÄ 13
Vesa Lehtonen......................................... 53
novascotiannoutaja ..............................12 09:30
espanjanvesikoira..................................12
lagotto romagnolo................................12 11:00
clumberinspanieli ................................... 3
irlanninvesispanieli ................................. 1
fieldspanieli ............................................... 6
kooikerhondje .......................................... 6
viiriäiskoira ................................................. 1

Loppukilpailut - LAUANTAI
Junior Handler loppukilpailu n.klo 15:00
Ryhmäkilpailut aloitetaan n.klo 15:30
FCI 2 ...........................Hannele Jokisilta
FCI 3 ................................ Vesa Lehtonen
FCI 5 ................................ Irina Poletaeva
FCI 7 ........................... Aila Lehmussaari
FCI 10 ................................... Matti Luoso
Royal Canin BIS-junior ..............................
Irina Poletaeva
Paras veteraani ...........................................
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Paras kasvattajaryhmä ... Matti Luoso

Loppukilpailut - SUNNUNTAI
Junior Handler loppukilpailu n.klo 15:00
Ryhmäkilpailut aloitetaan n.klo 15:30
FCI 1 .............................Hilkka Salohalla
FCI 4 ...........................Hannele Jokisilta
FCI 6 ........................... Aila Lehmussaari
FCI 8 ................................. Riitta Niemelä
FCI 9 ................................................................
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Royal Canin BIS-junior ..............................
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Super Royal Canin BIS-junior..................
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
Paras veteraani ................. Matti Luoso
Paras kasvattajaryhmä Irina Poletaeva
Best in Show .................... Tuire Okkola

