
  Polvijärven Ryhmänäyttely 

Lauantaina 23.4. Arvostellaan ryhmät FCI 2&3&5&7 
Sunnuntaina 24.4. arvostellaan ryhmät FCI 4&6&8&9 

Oheisena on näy elymme arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi näy elynumero. Muista o aa mukaan 
näy elyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, näy elynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä 
vesikippo. Näy ely on drive-in. Suosi elemme, e ä koirat, jotka eivät ole oikeute uja loppukilpailuihin, 
poistuvat ohjaajineen näy elyalueelta arvostelunsa jälkeen. (Loppukilpailuihin jäävät rotunsa parhaat 
(ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasva ajaluokkiin kuuluvat koirat). Parhaille junioreille ei ole 
loppukilpailua.  

Näy elyssä noudatetaan voimassa olevia ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Pyrimme 
ehkäisemään tartunnan riskiä eri toimenpitein ja toivomme näy eillease ajien omaehtoista 
terveysturvallista käy äytymistä näy elyn aikana. Tule tapahtumaan vain terveenä. Muista rii ävä turvaväli. 
Tapahtumissa suositellaan väl ämään lähikontak a, myös ulko loissa pitämällä etäisyy ä muiden kuin 
oman lähipiirin kesken. Kasvomaskin käy öä suositellaan näy ely loissa.  

Näy elypaikka  
Näy elypaikkana toimii Polvijärven vapaa-aikatalo. Osoite: Räätälin e 6, 83700 Polvijärvi.  

Viihtyvyyden maksimoimiseksi korjaa koirienne jätökset. Huomaathan e ä osa kehistä sijaitsee ulkona, 
vaatetus sään mukaan. Suuresta koiramäärästä johtuen emme toivo sisä loihin turis koiria. Myös 
turis koiria koskee kennelliiton rokotussäännöt.  

Näy elypaikalla kahviossa myynnissä kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Ulkona makkaraa ja le ua. 
Ainoastaan käteismaksu, varaa siis rahaa mukaan!  

Saapuminen näy elyyn  
Rokotusten tarkastus aloitetaan klo 07.30. Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. Koirien tulee 
saapua näy elypaikalle noin tun a ennen anne ua arvosteluajan alkamista, mu a kuitenkin viimeistään 
13.00. Näy elyyn osallistujalla on vastuu saapua ajoissa näy elypaikalle. Tuomarit arvostelevat keskimäärin 
15–20 koiraa tunnissa, osa mahdollises  nopeammin. Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan 
laatuarvostelun.  

Hinnasto  
Pääsymaksu 5€ Parkkimaksu 2€ Mobiililue elo 2,99 € Toimistosta voi ostaa kehälue eloita kehäkohtaisina 
tulosteina 2€/tuloste, vain käteinen ja mielellään tasaraha/ei isoja seteleitä. Näy elyssämme on käytössä 
näy elylue elon ja näy elyn tulospalvelun tuo ava mobiilisovellus. Sovellus on lada avissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näy elylue elon voi lata sekä 
maksaa sovelluksen kau a näy elyä edeltävällä viikolla. Lue elo julkaistaan näy elypäivän aamuna kello 
6.00.  

Tiedustelut  
Kaikki edustelut polvijarvenkoiranay ely@gmail.com p. 040-3653825 



Palkinnot  
Palkintoesineet ovat noude avissa näy elyn toimistosta näy elyn ajan esi ämällä arvostelulomake. 
Palkintoja ei lähetetä pos tse.  

Tuomarinmuutokset  
Näy elyssämme on tullut tuomarimuutoksia. Aikatauluun on merki y *-merkillä tuomarinmuutokset. 
Ilmoi autumisaikana julkaistut tuomarinmuutokset on merki y ¤-merkillä, nämä muutokset oikeu avat 
maksunpalautukseen vain muutosta ennen ilmoite ujen koirien osalta (23.3.). Siirto ennalta varalle 
ilmoitetulle tuomarille on merki y aikatauluihin #-merkillä ja nämä siirrot eivät oikeuta 
maksunpalautukseen.  

Mikäli haluat perua koiran osallistumisen näy elyyn tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä viimeistään 
22.4.2022 sähköpos lla polvijarvenkoiranay ely@gmail.com . Kirjeitse ilmoi autuneet voivat lähe ää 
perumisensa myös 22.4.2022 mennessä osoi eeseen Polvijärven koiranäy ely, Kuorevaaran e 82, 83720 
Kuorevaara. Lähetä kirjallises  koiran nimi, omistajan edot ja linumero, johon maksu palautetaan ja liitä 
mukaan kui  ilmoi autumismaksusta sekä koiran numerolappu. Palaute avasta ilmoi autumismaksusta 
voidaan vähentää pankki- ja käsi elykulut 5€  

Rokotukset, tunnistusmerkinnät ja an doping 
Näy elyssä noudatetaan Suomen kennelliiton määräyksiä rokotuksista ja tunnistusmerkinnöistä. Koira, jota 
ei ole rokote u tai tunnistusmerki y määräysten mukaises  suljetaan pois näy elystä. Puu eelliset 
rokotukset tai tunnistusmerkintä eivät oikeuta ilmoi autumismaksun palautukseen. Myöskään koiran 
sairastuminen ei oikeuta ilmoi autumismaksun palautukseen. An doping-valvonta Suomen kennelliiton 
valtuuston hyväksymät an dopingsäännöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee kaikkia 
Suomen kennelliiton hyväksymiä näy elyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaista etoa rokotusmääräyksistä 
ja an dopingvalvonnasta osoi eesta www.kennellii o.fi  

Järjestäjät 

 
hundochjakt.se  

 

Polvijärven Kennelseura Kinahmon Erämiehet 
Erä-Eemelit Polvijärven Erämiehet 
Erä-Tapio Rauanlahden Eräveikot 
Huhmarisen Erä Saarivaaran Erämiehet 
 
 

 

Ryhmäkilpailut LAUANTAI 

FCI 2 …………… Maarit Hassinen Paras veteraani …………………. Marja a Pylvänäinen-Suorsa 
FCI 3 …………… Marjo Nygård  Paras kasva ajaryhmä ………. Maarit Hassinen 
FCI 5 …………… Mari Lackman  Best in Show………………………. Marja a Pylvänäinen-Suorsa 
FCI 7 …………… Marjo Nygård  

Ryhmäkilpailut SUNNUNTAI 

FCI 4 …………… Marjo Nygård  Paras veteraani …………………. Marja a Pylvänäinen-Suorsa 
FCI 6 …………… Mari Lackman  Paras kasva ajaryhmä ………. Maarit Hassinen 
FCI 8 …………… Paavo Ma la  Best in Show………………………. Paavo Ma la  
FCI 9 …………… Maarit Hassinen  



LAUANTAI 

KEHÄ 1   
Mari Lackman 81  
karkeakarvainen saksanseisoja 3 09.30 
lyhytkarvainen saksanseisoja 5  
weimarinseisoja, lyhytkarvainen 1  
siperianhusky 8  
amerikanakita 1  
chow chow 4  
shiba 3  
akita 2  
basenji 7  
etnankoira 3 11.30 
faaraokoira 2  
japaninpystykorva 3  
perunkarvatonkoira, keskikokoinen 1  
perunkarvatonkoira, pieni 1  
portugalinpodengo, kk, pieni 7  
keeshond 7 12.30 
grosspitz, musta ja ruskea 1  
#kleinspitz, musta ja ruskea 5  
#kleinspitz, muut värit 10  
#kleinspitz, valkoinen 1  
#pomeranian 5  
#volpino italiano 1  
   
KEHÄ 2   
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa 86  
landseer 5 09.00 
¤bullmastiffi 5  
¤bordeauxindoggi 7  
kääpiöpinseri 16  
kääpiösnautseri, musta 1 11.00 
kääpiösnautseri, musta-hopea 3  
kääpiösnautseri, pippuri & suola 4  
amerikankarvatonterrieri 1  
¤amerikanstaffordshirenterrieri 4  
australianterrieri 4  
¤dandiedinmontinterrieri 2  
Spitzien mittaus  12.15 
mittelspitz, musta ja ruskea 3 12.30 
mittelspitz, muut värit 5  
mittelspitz, valkoinen 3  
¤skotlanninterrieri 2  
¤skyenterrieri 1  
¤staffordshirenbullterrieri 3  
¤kerrynterrieri 4  
¤vehnäterrieri 3  
¤valkoinen länsiylämaanterrieri 7  
norfolkinterrieri 1  
norwichinterrieri 2  
   
KEHÄ 3   
Marjo Nygård 87  
tanskandoggi, ke/ti 6 09.00 
tanskandoggi, mu/ha 5  
tanskandoggi, sininen 2  
kaukasiankoira 3  
keskiaasiankoira 2  
cane corso 2  
rottweiler 6  
lyhytkarvainen unkarinvizsla 3 10.30 
englanninsetteri 9  
italianseisoja 1  
stabijhoun 1  

punainen irlanninsetteri 13  
snautseri, musta 1  
snautseri, pippuri & suola 6  
cairnterrieri 10 12.30 
bedlingtoninterrieri 2  
glen of imaalinterrieri 3  
irlanninterrieri 1  
kääpiöbullterrieri 1  
parsonrussellinterrieri 4  
brasilianterrieri 4  
tanskalais-ruotsalainen pihakoira 2  
   
KEHÄ 4   
Leni Finne 55  
* jackrussellinterrieri 29 09.30 
* borderterrieri 6  
* bokseri 5  
* englanninbulldoggi 4 12.00 
* pinseri 1  
* itäsiperianlaika 10  
   
KEHÄ 5, ulkona   
Maarit Hassinen 89  
alaskanmalamuutti 8 09.30 
samojedinkoira 13  
jakutianlaika 2  
lapinporokoira 2  
islanninlammaskoira 1  
lunnikoira 1  
länsigöötanmaanpystykorva 1  
berninpaimenkoira 18  
hovawart 5 12.15 
newfoundlandinkoira 8  
pyreneittenkoira 1  
pyreneittenmastiffi 1  
¤suursnautseri, musta 2  
espanjanmastiffi 1  
dobermanni 6  
leonberginkoira 10  
¤karkeakarvainen kettuterrieri 5  
¤apinapinseri 4  
   
KEHÄ 6, ulkona   
Sakari Poti 96  
pohjanpystykorva 21 09.00 
suomenlapinkoira: pennut, urokset 12  
länsisiperianlaika 1  
venäläis-eurooppalainen laika 1  
harmaa norjanhirvikoira 24  
jämtlanninpystykorva 37 12.30 
- pennut 1  
- urokset 21  
- nartut  15  
   
KEHÄ 7, ulkona   
Hannu Talvi 80  
* suomenlapinkoira: nartut 17 09.00 
* karjalankarhukoira 19  
* suomenpystykorva 44 11.30 
- pennut 1  
- urokset 20  
- nartut  23  

 
  



SUNNUNTAI 

KEHÄ 1   
Maarit Hassinen 86  
kiinanharjakoira 13 09.00 
venäjänbolonka 2  
venäjäntoy, lyhytkarvainen 1  
venäjäntoy, pitkäkarvainen 3  
japanese chin 1  
bolognese 1  
kiinanpalatsikoira, pekingeesi 2  
bichon frisé 10  
havannankoira 9 11.00 
prahanrottakoira 1  
lhasa apso 3  
shih tzu 2  
Villakoirien mittaus  12.00 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu 8 12.15 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va 8  
villakoira, toy 4  
maltankoira 3  
coton de tuléar 15  
   
KEHÄ 2   
Marjo Nygård 69  
Mäyräkoirien mittaus  09.45 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen 2 10.00 
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen 1  
¤mäyräkoira, karkeakarvainen 5  
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 2  
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 10  
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 8  
mäyräkoira, lyhytkarvainen 11  
mäyräkoira, pitkäkarvainen 12 12.15 
cavalier kingcharlesinspanieli 9  
bostoninterrieri 1  
phalène 3  
papillon 5  
   
KEHÄ 3   
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa 81  
¤fieldspanieli 1 09.30 
¤kooikerhondje 3  
¤lagotto romagnolo 5  
chihuahua, lyhytkarvainen 9  
chihuahua, pitkäkarvainen 12  
ranskanbulldoggi 15  
tiibetinspanieli 22 12.15 
tiibetinterrieri 3  
villakoira, iso, ha/ap/pu 3  
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu 4  
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va 4  
   
KEHÄ 4   
Leni Finne 51  
* rhodesiankoira 6 10.00 
* amerikancockerspanieli 5  
* barbet 1  
* espanjanvesikoira 12  
* kiharakarvainen noutaja 2 11.15 
* portugalinvesikoira 4  
* cockerspanieli 12  
* novascotiannoutaja 9  
   
 
   

KEHÄ 5 
Paavo Mattila 90  
¤englanninspringerspanieli 13 09.00 
kultainennoutaja 16  
labradorinnoutaja 25  
¤walesinspringerspanieli 15 12.15 
sileäkarvainen noutaja 21  
   
KEHÄ 6, ulkona   
Mari Lackman 81  
grand basset griffon vendéen 5 09.30 
amerikankettukoira 2  
basset hound 1  
bretagnenbassetti 1  
suomenajokoira 32  
- urokset 13  
- nartut  19  
eestinajokoira 1 12.00 
karkeakarvainen italianajokoira 1  
plottinajokoira 3  
smoolanninajokoira 1  
venäjänajokoira 4  
beagle 8  
dreeveri 16  
dalmatiankoira 6  

 


