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Lämpimästi tervetuloa SuviKarelia 2018 näyttelyviikonloppuna Joensuuhun! 
 

Näyttelyssä arvostellaan kaikki FCI-roturyhmät, pennut 7-9 kk ja  
Junior Handler –kilpailu. 

Tämä kirje sisältää tärkeää tietoa onnistuneeseen 
näyttelyviikonloppuun, joten toivomme Sinun 
tutustuvan kirjeeseen huolella. 

Ajo-ohje ja pysäköinti  
Näyttelypaikka on Joensuun ravirata.  
Osoite: Linnunlahdentie, 7, JOENSUU  
Pysäköinnistä peritään 2 eur parkkimaksu.  
 
Ethän jätä koiraa autoon aurinkoisella säällä! 
 
Asuntoautot 
Näyttelyalueen parkkipaikalla yöpyminen ei ole 
mahdollista. 
 
Näyttelynumerot ja sisäänpääsy 
Ohessa koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa yhden 
henkilön sisäänpääsyyn. Sisäänpääsymaksu aikuisilta 5 
eur, lapset ilmaiseksi. Näyttelypaikka aukeaa 
molempina päivinä kello 7:30. 
Oheisesta aikataulusta näet rotusi arvioidun 
arvosteluaikataulun. Koirien on tultava paikalle 
vähintään tuntia ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa 
ja viimeistään klo 12 mennessä. 

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n 
rokotus- ja tunnistusmerkintämääräyksiä. Koiran 
rokotustodistus tulee esittää näyttelyyn saavuttaessa. 
Kaikkien näyttelyyn osallistuvien koirien on oltava 
tunnistusmerkittyjä määräysten mukaan, joko 
mikrosirulla tai tatuoinnilla. Jos koiran tatuointi on 
epäselvä, tai sen mikrosiru ei toimi, estää tämä sen 
osallistumisen näyttelyyn.  
Rokotustodistusten tarkastus alkaa kello 8:00. 
 
Rokotustodistusten ja tunnistusmerkintöjen tarkastus 
tapahtuu sisäänpääsyn yhteydessä. Asianmukaisesti 
rokotetut turistikoirat ovat tervetulleita 
näyttelyalueelle. Tämä ei koske Suomen lain 
vastaisesti typistettyjä koiria. Näyttelyn aikana paikalla 
on eläinlääkäri. Eläinlääkärin tavoittaa tarvittaessa 
numerosta 0400 229929. 

Näyttelymaksua ei palauteta, jos koiran osallistuminen 
estyy puutteellisten tai vanhentuneiden rokotusten 
vuoksi.   
Rokotusmääräykset, tunnistusmerkintäohjeet ja muut 
näyttelysäännöt löytyvät osoitteesta 
www.kennelliitto.fi/kennelliitto/lomakkeet-ja-
saannot/nayttelyt. Näytteilleasettajien on syytä 
huomioida, että näyttelyssä noudatetaan Suomen 
Kennelliiton valtuuston hyväksymiä antidoping- 
sääntöjä. Valvonta dopingin osalta koskee kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kokeita ja 
kilpailuja. Lisätietoa osoitteesta: www.kennelliitto.fi. 
 
Tuomarimuutokset   
Suuresta koiramäärästä ja tuomariperuutuksista 
johtuvat tuomarinmuutokset selviävät oheisesta 
aikataulusta. Tuomarinmuutokset on merkitty *- 
merkillä.  
Jos haluat peruuttaa koirasi osallistumisen 
tuomarimuutoksen takia, ilmoita siitä viimeistään 
perjantaina 25.5.2018 postileimatulla kirjeellä. Valmiin 
lomakkeen peruutusta varten löydät tämän kirjeen 
lopusta.  
Lähetä peruutuksen mukana koirasi numerolappu ja 
postita osoitteella: Soile Eronen, Kaarnatie 4, 
81280 Uimaharju. Näyttelytoimikunnan on 
palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon 
kuluessa näyttelyn päättymisestä. Palautettavasta 
summasta vähennetään 5 eur suuruinen käsittelykulu.  

Voit nopeuttaa käsittelyä liittämällä peruutukseen 
kopion maksukuitista.  

Palkinnot 
Rotukohtaiset palkinnot saa arvostelulipuketta 
vastaan palkintopisteestä. Palkintopisteteltta sijaitsee 
sisääntulon luona. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.  
 
Kehät ja niiden sijainti 
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona, joten huomioithan sään 
ja varustaudut myös mahdollisiin sään vaihteluihin.  
 
 

http://www.kennelliitto.fi/
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Ryhmäkilpailut 
Näyttely on drive-in, joka oikeuttaa poistumaan 
näyttelystä arvostelun jälkeen, pois lukien rotunsa  
parhaat, rodun parhaat veteraanit ja rodun parhaan 
kasvattajaryhmään kuuluvat koirat.  
Ryhmäkilpailut alkavat noin kello 15:30 
 
Palvelut näyttelyalueella 
Näyttelypaikalla on ravintola. Lisäksi alueella on 
koiratarvikkeiden myyntipisteitä. Näyttelyalueella ei 
ole pankkiautomaattia. Lähin automaatti sijaitsee noin 
kilometrin päässä näyttelypaikalta. 
 
Muuta 
Varaa matkaan koirallesi ainakin vesikuppi ja 
näyttelyhihna. Hakaneula auttaa numerolapun 
kiinnityksessä.  

Edellytämme, että jokainen näyttelyvieras pitää huolta 
alueen siisteydestä ja korjaa karvat, roskat ja muut 
jätökset välittömästi niille varattuihin  
jäteastioihin. Telttojen pystytys näyttelyalueelle on 
mahdollista perjantaina kello 19 - 20. 
 
Lisätiedot 
Autamme mielellämme kaikissa näyttelyämme 
koskevissa asioissa. Tiedustelut: Pia Takkunen (ei 
näyttelypäivänä!) 0400 191 237, iltaisin klo 19 - 21 tai 
pia.takkunen@gmail.com.  
 
Koirien ilmoittautumistietoja ja kasvattajaluokkia 
koskevat tiedustelut: ShowHau Näyttelypalvelut,  
p. 029 3700 070 (ark. klo 9 - 21, la 9 - 17) tai 
nayttelypalvelut@showhaucenter.fi 
Tiedustelut näyttelypäivänä:  
Katja Tahvanainen, 041 494 675.

JOENSUU KR NÄYTTELY 27.5.2018  
 

PERUUTUSILMOITUS TUOMARINMUUTOKSEN VUOKSI 
 

Ilmoita seuraavat tiedot viimeistään perjantaina 25.5.2018 postileimatulla kirjeellä. Postita kirje ja koirasi 
numerolappu osoitteella: Soile Eronen, Kaarnatie 4, 81280 Uimaharju 
 
Koiran rotu:  
 
Koiran nimi:  
 
Maksettu ilmoittautumismaksu (eur):  
 
pyydetään palauttamaan tilille IBAN:  
 
Palautuksen saajan nimi ja puhelinnumero:   
 
Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä. 
Palautettavasta summasta vähennetään 5 euron käsittelykulu. Voit nopeuttaa käsittelyä liittämällä peruutukseen 
kopion maksukuitista. 
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We warmly welcome you to SuviKarelia 2018 exhibition weekend in Joensuu! 

 
On Sunday 27th of May FCI groups 1-10, puppies (7-9 months) and Junior Handler 

competition will be judged in the national all breed show. 
 

This letter contains important information for a 
successful show weekend. Please read it carefully. 
 
Driving and parking 
The venue is Joensuu racetrack. Address: 
Linnunlahdentie, 7, JOENSUU  
2 Euro parking fee.  
Do not leave your dog in the car in sunny weather!  
It is not possible to stay (overnight) at the parking lot.  
 
Exhibition numbers 
Your dog show number gives one person free entry. 
Entrance fee for adults is 5 eur, children for free. The 
show opens on both days at 7:30 am.  From the 
schedule below you can see the estimated time of 
judging for your breed. Dogs must be present at least 
one hour before the estimated judging time of the 
breed and no later than at 12 noon. 
  
Vaccinations and identification 
The exhibition follows the vaccination and 
identification rules of the Finnish Kennel Club. The 
dog's vaccination certificate must be presented to the 
exhibition upon arrival. All dogs participating must be 
identified by the rules, either by microchip or by 
tattoo. If the dog's tattoo is unclear, or its microchip 
does not work, this prevents its participation in the 
show. Vaccine check starts at 8:00. 
 
Verification of vaccine certificates and identification 
markings is carried out at entrance. Properly 
vaccinated tourist dogs are welcome to the exhibition 
area. This does not apply to dogs that have been 
cropped or docked against the Finnish law.  
A veterinary is present and can also be contacted by 
phone; +358 400 229 929 if necessary. 
The registration fee will not be refunded if the 
participation of the dog is prevented due to outdated 
or missing vaccination. 

Vaccination regulations, identification markings and 
other exhibition rules can be found at 
www.kennelliitto.fi/en.  
Exhibitors should note that the exhibition complies 
with the anti-doping rules approved by the Finnish 
Kennel Club. The control over doping applies to all 
exhibitions, trials and competitions issued by the 
Finnish Kennel Club. For more information, visit: 
www.kennelliitto.fi/en 
 
Changes of judges 
Changes due to a large number of dogs has been 
made. Judge changes are marked with * in the 
schedule. 
If you want to cancel your dog's participation due to a 
change of judge, please notify us by Friday, May 25, 
2018 by postal letter. 
Please send your dog number with the cancellation 
and send it to: Soile Eronen, Kaarnatie 4, 81280 
Uimaharju. The exhibition committee must return the 
registration fee within four weeks of the end of the 
exhibition. A refundable fee of EUR 5 will be deducted 
from the amount. 
You can speed up the process by attaching a copy of 
the payment receipt to your cancellation. 
 
Prizes and trophies 
The prizes can be picked up from a tent near the 
entrance. Please, take your dog’s critique with you! 
The prizes will not be sent by post afterwards.  
 
The rings and the location  
All rings are outdoors, so please note the weather as 
well as possible changes in it.  
 
Group Competitions The show is a drive-in show, so it 
is allowed to leave the area after a your dog has been 
judged, excluding best veterans of the breed, Best of 
breed dogs and the dogs competing in best breeder of 
the show. The group competitions start at around 
15:30  

http://www.kennelliitto.fi/en
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Services in the exhibition area  
There is a restaurant at the racetrack and outlets 
selling dog accessories in the area. There is no cash 
dispenser at the racetrack. The closest one is located 
about a mile from the exhibition area. 
 
More 
Take at least a water cup and show leash with you. We 
expect every show guest to take care of the tidiness of 
the area and to repair hair, rubbish and other wastes 
immediately to the reserved waste containers. Setting 
up tents in the exhibition area is possible already on 
Friday at 7-8 p.m. 
 
Additional Information 
We will be happy to help with all questions:  
Pia Takkunen (not on the days of the show)  
tel +358  400 191237, in the evening from 7 pm to 9 
pm., or pia.takkunen@gmail.com. 
 
Inquiries concerning all the entries:  
ShowHau Näyttelypalvelut, tel. +358 29 3700 070 
(weekdays 9 am to 9 pm, Sat 9 am to 5 pm) or 
nayttelypalvelut@showhaucenter.fi 
 
Inquiries on the exhibition day: Katja Tahvanainen, tel. 
+358 41 494 675. 
 
AIKATAULUT - SCHEDULES 27.5.2018 
 
Kehä 1 - Ring 1 
Vanessa Williams-Wegmann, Great Britain 50 
Junior Handler 
10-13 - vuotiaat / younger 10   09:00 
14-17- vuotiaat / older 11 
shih tzu 9    10:30 
tiibetinspanieli - tibetan spaniel 22  12:30 
bostoninterrieri - boston terrier 5 
japaninpystykorva - japanese spitz 4 
lhasa apso 10 
 
Kehä 2 - Ring 2 
Liz Cartledge, Great Britain 63 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi - pekingese 4  09:00 
australianinterrieri - australian terrier 17 
skotlanninterrieri - scottish terrier 12 

irlanninterrieri - irish terrier 2 
kerrynterrieri - kerry blue terrier 5  11:15 
manchesterinterrieri - manchester terrier 4 
valkoinen länsiylämaanterrieri - westland white terrier 
10 
vehnäterrieri - Soft Coated Wheaten Terrier 9 
 
Kehä 3 - Ring 3 
Frank Kane, Great Britain 74 
partacollie - bearded collie 13   09:00 
chihuahua, pitkäkarvainen - chihuahua, long-haired 12 
chihuahua, lyhytkarvainen - chihuahua, smooth-haired 
7 
* jackrussellinterrieri - jack russell terrier 34  11:00 
pennut - puppies 2 / urokset - males 12 /  
nartut - females 20 
* kääpiöpinseri - miniature pinscher 8 
 
Kehä 4 - Ring 4 
Ferdinando Asnaghi, Italy 67 
karkeakarvainen italianajokoira - italian hound,  
coarse-haired 1   09:00 
lyhytkarvainen italianajokoira - italian hound 1 
rhodesiankoira - rhodesian ridgeback 6 
kooikerhondje - nederlanse kooikerhondje 5 
espanjanvesikoira - spanish waterdog 20 
cockerspanieli - cocker spaniel 10  11:10 
amerikancockerspanieli - american cocker spaniel 8 
lagotto romagnolo 16 
 
Kehä 5 - Ring 5 
José Homem De Mello, Portugal 61 
tiibetinterrieri - tibetan terrier 6  09:00 
azawakh 6 
englanninvinttikoira - greyhound 3 
saluki 9 
sloughi 5 
whippet 16    11:00 
italianvinttikoira - italian greyhound 4 
afgaaninvinttikoira - afghan hound 12 
 
 

mailto:pia.takkunen@gmail.com
mailto:nayttelypalvelut@showhaucenter.fi
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Kehä 6 - Ring 6 
Zeferino José Cardoso Silva, Portugal 77 
fieldspanieli - field spaniel 5   09:00 
newfoundlandinkoira - newfoundland 19 
*tiibetinmastiffi - tibetan mastiff 6  10:45 
kiharakarvainen noutaja - curly coated retriever 1 
barbet 2 
portugalinvesikoira - portugese water dog 6 
walesinspringerspanieli  
- welsh springer spaniel 12       12:30 
englanninspringerspanieli - english springer spaniel 14 
irlanninvesispanieli - irish water spaniel 1 
novascotiannoutaja - nova scotia duck tolling retriever 
11 
 
Kehä 7 - Ring 7 
Juha Putkonen, Finland 66 
Mäyräkoirien mittaus  
- measurement of Dachshund     08:50 
pitkäkarvainen mäyräkoira - dachshund,  
standard, long-haired 17   09:00 
pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira - dachshund,  
miniature, long-haired 6 
pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira - rabbit  
dachshund, long-haired 3 
lyhytkarvainen mäyräkoira - dachshund,  
standard,  smooth-haired 5 
lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira - dachshund, 
 miniature, smooth-haired 3   11:00 
lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira - rabbit  
dachshund, smooth-haired 1 
karkeakarvainen mäyräkoira - dachshund,  
wire-haired 16 
karkeakarvainen kaniinimäyräkoira - rabbit  
dachshund, wire-haired 1 
bichon frisé 14 
 
Kehä 8 - Ring 8 
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, Finland 49 
Harjoitusarvostelija Bretoni: Mari Lackman 
pointteri - english pointer 6   09:00 
karjalankarhukoira - karelian bear dog 5 

skotlanninhirvikoira - deerhound 2 
irlanninsusikoira - irish wolfhound 12 
venäjänvinttikoira - borzoi 7 
stabijhoun - stabyhoun 4   11:00 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen - weimaraner,  
short-haired 3 
spinone - spinone italiano 1 
pienimünsterinseisoja - small munsterlander 3 
lyhytkarvainen unkarinvizsla - hungarian vizsla,  
short-haired 2 
auvergnenseisoja - braque d'auvergne 1 
bourbonnaisinseisoja - braque du bourbonnais 1 
bretoni - brittany 2 
 
Kehä 9 - Ring 9 
Tinna Grubbe, Denmark 37 
airedalenterrieri - airedale terrier 1  09:00 
amerikanstaffordshirenterrieri - american  
staffordshire terrier 11 
norwichinterrieri - norwich terrier 4 
norfolkinterrieri - norfolk terrier 4 
borderterrieri - border terrier 9 
bedlingtoninterrieri - bedlington terrier 2  11:00 
ceskyterrieri - cesky terrier 1 
dandiedinmontinterrieri - dandie dinmont terrier 2 
glen of imaalinterrieri - irish glen of imaal terrier 3 
 
Antonio Di Lorenzo, Norway 35 
belgianpaimenkoira, groenendael - belgian shepherd 
dog, groenendael 2   11:30 
belgianpaimenkoira, tervueren - belgian shepherd, 
tervueren 4 
vanhaenglanninlammaskoira - old english sheep dog 1 
welsh corgi pembroke 5 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira  
- danish-swedish farmdog 4 
kanariandoggi - presa canario 1 
*snautseri, pippuri & suola  
- schnauzer, pepper & salt 3 
*snautseri, musta - schnauzer, black 3 
*pinseri - german pinscher 1 
*kääpiösnautseri, musta-hopea  
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- miniature schnauzer, black & silver 5  13:00 
*kääpiösnautseri, musta  
- miniature schnauzer, black 3 
*kääpiösnautseri, pippuri & suola  
- miniature schnauzer, pepper & salt 1 
*kääpiösnautseri, valkoinen  
- miniature schnauzer, white 2 
 
Kehä 10 - Ring 10 
Birte Scheel, Denmark 52 
pitkäkarvainen collie - collie, rough 22  09:00 
sileäkarvainen collie - collie, smooth 9 
saksanpaimenkoira - german shepherd dog 4  11:00 
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen - german  
shepherd dog, long coated 3 
welsh corgi cardigan 14 
Hans Van Den Berg, The Netherlands 39 
cane corso - italian cane corso 2  12:30 
espanjanmastiffi - spanish mastiff 2 
pyreneittenkoira - pyrenean mountain dog 2 
pyreneittenmastiffi - pyrenean mastiff 2 
appenzellinpaimenkoira - great swiss cattle dog 1 
bordeauxindoggi - dogue de bordeaux 1 
tanskandoggi, sininen - great dane, blue 1  13:10 
tanskandoggi, musta ja harlekiini - great dane,  
black & harlequin 6 
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen  
- great dane, fawn & brindle 7 
englanninbulldoggi - bulldog 15 
 
Kehä 11 - Ring 11 
Saija Juutilainen, Finland 44 
jämtlanninpystykorva 13   09:00 
suomenlapinkoira - finnish lapphund 31 
pennut - puppies 0 / urokset - males 15 /  
nartut - females 16 
 
Leni Finne, Finland 29 
harmaa norjanhirvikoira - norwegian elkhound,  
grey 6    12:00 
valkoinen ruotsinhirvikoira - swedish elkhound,  
white 1 

beagle 8 
karkeakarvainen istrianajokoira - istarski  
ostrodlaki gonic, wire haired 1 
suomenajokoira - finnish hound 8  13:00 
 
Kehä 12 - Ring 12 
Pekka Teini, Finland 64 
sileäkarvainen noutaja  
- flat coated retriever 21   09:00 
kultainennoutaja - golden retriever 43  10:20 
pennut - puppies 3/ urokset - males 18 /  
nartut - females 22 
 
Kehä 13 - Ring 13 
Nina Karlsdotter, Sweden 63 
samojedinkoira - samoyed 10   09:00 
shiba 2 
*saksanpystykorva, keeshond  
- wolfsspitz, keeshond 11 
*saksanpystykorva, pomeranian  
- zwergspitz, pomeranian 14 
perunkarvatonkoira, iso  
- peruvian hairless, big 1   11:20 
portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni  
- podenco portugese, wire-haired, small 6 
perunkarvatonkoira, pieni  
- peruvian hairless, small 2 
papillon 7 
löwchen 2 
japanese chin 8 
 
Kehä 14 - Ring 14 
Janelle Robbins, Australia 54 
punainen irlanninsetteri - irish red setter 15  09:00 
lyhytkarvainen saksanseisoja  
- german pointer, short-haired 7 
karkeakarvainen saksanseisoja  
- german pointer, wire-haired 4 
beaucenpaimenkoira / beauceron 1 
ceskoslovensky vlcak 2 
brienpaimenkoira / briardi - briard 1  11:00 
bordercollie 4 
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bergamasco 1 
landseer 2 
bokseri - boxer 12 
venäjänbolonka - russkaja tsvetnaja bolonka 1  12:15 
venäjäntoy, lyhytkarvainen  
- russian toy, short-haired 1 
venäjäntoy, pitkäkarvainen  
- russian toy, short long-haired 3 
 
Kehä 15 - Ring 15 
Marja Talvitie, Finland 52 
Harjoitusarvostelija australiankelpie ja 
australianpaimenkoira: Mari Lackman 
australiankelpie 2   10:00 
australianpaimenkoira - australian shepherd 10 
bullmastiffi - bullmastiff 4 
apinapinseri - affenpinscher 2 
amerikankääpiökettuterrieri  
- american toy fox terrier 1 
dreeveri - drever 4 
lapinporokoira - lapponian herder 7 
pohjanpystykorva - norrbottenspitz 9  12:00 
länsisiperianlaika - east siberian laika 1 
suomenpystykorva - finnish spitz 12 
 
Kehä 16 - Ring 16 
Ross Delmar, Ireland 71 
saksanmetsästysterrieri - german hunting terrier 09:00 
sileäkarvainen kettuterrieri  
- fox terrier, smooth-haired 4 
karkeakarvainen kettuterrieri  
- fox terrier, wire-haired 5 
cairnterrieri - cairn terrier 28 
skyenterrieri - skye terrier 3   11:30 
staffordshirenbullterrieri - staffordshire bull terrier 5 
ranskanbulldoggi - french bulldog 24 
 
Kehä 17 - Ring 17 
Kresten Scheel, Denmark 53 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen  
- saint bernhard, long-haired 4   09:00 

bernhardinkoira, lyhytkarvainen - saint bernhard, 
smooth-haired 1 
leonberginkoira - leonberger 18 
berninpaimenkoira - bernese mountain dog 21  10:30 
rottweiler 9 
 
Arne Foss, Norway 30 
Harjoitusarvostelija hovawart: Johanna Sarkkinen 
lancashirenkarjakoira - lancashire heeler 3  12:00 
puli, valkoinen - puli, white 1 
puli, muut värit - puli, other colours 2 
polski owczarek nizinny 1 
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira - pyrenean 
sheepdog, long-haired 4 
mudi 1 
shar pei 3 
hovawart 4    13:00 
brasilianterrieri - brazilian terrier 5 
lakelandinterrieri - lakeland terrier 1 
silkkiterrieri - australian silky terrier 4 
yorkshirenterrieri - yorkshire terrier 1 
 
Kehä 18 - Ring 18 
Gunnar Nymann, Denmark 75 
bolognese 3    09:00 
cavalier kingcharlesinspanieli  
- cavalier king charles spaniel 26 
kingcharlesinspanieli - king charles spaniel 4  10:50 
coton de tuléar 12 
prahanrottakoira - prague ratter 7 
petit brabancon 2 
griffon bruxellois 1   12:25 
griffon belge 1 
kiinanharjakoira - chinese crested dog 19 
 
Kehä 19 - Ring 19 
Jadranka Mijatovic, Croatia 96 
shetlanninlammaskoira - shetland sheepdog 65  09:00 
pennut - puppies 2 / urokset - males 30 /  
nartut - females 33 
valkoinenpaimenkoira  
- white swiss shepherd dog 6   13:10 
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schipperke 1 
schapendoes 5 
parsonrussellinterrieri - parson russell terrier 19 
 
Kehä 20 - Ring 20 
Elena Agafonova, Italy 73 
akita 5    09:00 
länsigöötanmaanpystykorva - swedish vallhund 10 
kishu 1 
kainkoira - kai ken 1 
kaanaankoira - canaan dog 2 
islanninlammaskoira - icelandic sheepdog 1 
chow chow 5 
siperianhusky - siberian husky 8 
alaskanmalamuutti - alaskan malamute 6 
faaraokoira - pharaoh hound 6   11:00 
eurasier 1 
amerikanakita - american akita 4 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen  
- ibizan hound, smooth-haired 1 
maltankoira - maltese 4 
havannankoira - bichon havanais 8  12:40 
mopsi - pug 10 
 
Kehä 21 - Ring 21 
Francesco Cochetti, Italy 80 
labradorinnoutaja - labrador retriever 40  09:00 
pennut - puppies 7 / urokset - males 18 /  
nartut - females 15 
venäjänajokoira - russkaja gontsaja 2  11:30 
petit bleu de gascogne 1 
petit basset griffon vendéen 1 
grand basset griffon vendéen 7 
pesukarhukoira - coondog 1 
gonzcy polsk 1 
bretagnenbassetti - basset fauve de bretagne 1 
basset hound 3 
dobermanni - dobermann 5 
saksanpystykorvien mittaus  
- measurement of Spitz   13:00 
*saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen  
- mittelspitz, white 1 

*saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit  
- mittelspitz, other colours 2 
*saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea 
 - mittelspitz, black & brown 1 
*saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen  
- kleinspitz, white 3 
*saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit  
- kleinspitz, other colours 5 
*saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea  
- kleinspitz, black and brown 6 
 
Kehä 22 - Ring 22 
Paul Scanlon, Ireland 55 
Villakoirien mittaus - measurement of Poodle  09:45 
villakoira, iso, harmaa ja aprikoosi  
- standard poodle, grey & apricot 1  10:00 
villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen  
- standard poodle, black, brown & white 3 
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen  
- medium poodle, black, brown & white 9 
villakoira, keskikokoinen, harmaa ja aprikoosi  
- medium poodle, grey & apricot 1 
villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen  
- miniature poodle, black, brown & white 9 
villakoira, kääpiö, harmaa ja aprikoosi  
- miniature poodle, grey & apricot 1 
villakoira, toy - toypoodle 4 
dalmatiankoira - dalmatian8   11:45 
englanninsetteri - english setter 9 
gordoninsetteri - gordon setter 10 
 


