
 

 
 

Järj. Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry – Pohjois-Savon Beagleyhdistys ry  
 
Näyttelyssä arvostellaan metsästyspystykorvat ja lappalaiset paimenpystykorvat FCI:n ryhmästä 5 ja 

suuret ja pienet ajokoirat FCI:n ryhmästä 6 sekä FCI:n ryhmä 7 myös pennut (7- alle 9kk). Näyttely jär-

jestetään Punttisilimässä, Marjomäentie 314, Kuuslahti. Arvostelu alkaa klo 10.00. 

PALKINTOTUOMARIT: 
 
Ryhmä 5 
Varalla kaikille ryhmä 5 roduille  
Mari Lackman 
karjalankarhukoira, länsigöötanmaanpys-
tykorva, länsisiperianlaika, pohjanpysty-
korva, suomenpystykorva Mari Lackman 
muut Maarit Hassinen 
 
Ryhmä 6 
Varalla kaikille ryhmä 6 roduille  
Aila Lehmussaari. 
dreeveri, venäjänajokoira Mari Lackman 
eestinajokoira, englanninkettukoira, 
englantilais-venäläinen ajokoira, kar-
keakarvainen istrianajokoira, lyhytkarvai-
nen istrianajokoira, lyhytkarvainen ita-
lianajokoira, pesukarhukoira, plottinajo-
koira, poitevin, porcelaine, posavinanajo-
koira, suomenajokoira Niina Romo 
muut Aila Lehmussaari 
 
Ryhmä 7 
Varalla kaikille ryhmä 7 roduille  
Aila Lehmussaari. 
auvergnenseisoja, bourbonnaisinseisoja, 
braque de l´ariege, braque saint-germain, 
burgosinseisoja, harjaskarvainen saksan-
seisoja, hollanninpeltopyykoira, italian-
seisoja, korthalsingriffoni, picardienspa-
nieli, pont-audemerinspanieli, portugalin-
seisoja, ranskanseisoja, gascognelais-
tyyppi, ranskanseisoja, pyreneläistyyppi, 
ranskanspanieli, saint-usugenspanieli, 
sininenpicardienspanieli, tsekinseisoja, 
vanhatanskankanakoira, villakoirapoint-
teri Aila Lehmussaari 
muut Emma Pirilä 
 
Ryhmäkilpailut 

FCI 5 Maarit Hassinen 
FCI 6 Niina Romo 
FCI 7 Emma Pirilä 
 
Paras veteraani Aila Lehmussaari 
Paras kasvattajaryhmä Aila Lehmussaari 
Best in Show Mari Lackman 
 
LAPSI JA KOIRA –KILPAILU: 
Kilpailuun voi osallistua alle 15-vuotias 
nuori tai lapsi. Rotuna mielellään mehtä-
koera rotu, koiran ei tarvitse osallistua 
itse näyttelyyn, mutta rokotukset oltava 
kunnossa. Kilpailu on maksuton. Kilpai-
luun otetaan mukaan 15 ensiksi ilmoit-
tautunutta. Tuomarina toimii Pohjois-
Savon Kennelpiirin puheenjohtaja Erkki 
Savolainen.  Ilmoittautumiset etukäteen 
osoitteella ravolainenhelena@gmail.com. 
 
ILMOITTAUTUMISET:  
viim. 27.4.2020 Ilmoittautuminen näytte-
lyyn tulee tehdä joko postitse tai interne-
tissä. Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn 
näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan 
Suomen Kennelliiton voimassa olevia 
näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä 
ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.  
 
ONLINE-ILMOITTAUTUMINEN  
osoitteessa www.showlink.fi => avautuu 
uuteen ikkunaan -> ILMOITTAUDU 
NÄYTTELYYN. Online-ilmoittautumisesta 
tulee aina vahvistus sähköpostiisi. Jollet 
saa vahvistusta, ota välittömästi yhteyttä 
asiakaspalveluumme. Tarkasta ilmoittau-
tumisesta koirasi tiedot ja kilpailuluokka.  
Tai ilmoittautuminen postitse perinteisel-
lä Kennelliiton ilmoittautumislomakkeel-
la, kopio maksukuitista mukaan liitettynä, 
osoitteella: Mehtäkoera 2020,  

PL 50, 02771 Espoo 
 
ILMOITTAUTUMISMAKSUT 
Ilmoittautumismaksut 27.4. mennessä 38 
euroa / koira, saman omistajan toinen 
jne. koira 35 euroa. Pennut ja veteraa-
nit 20 euroa. Yli 10-vuotiaat veteraanit, 
vet-luokkaan ilmoitettuna 0 euroa.  
Lapsi-koirakilpailu 0 euroa. 
 
Postitse laitettavien  
ilmoittautumisten maksut tilille  
IBAN FI97 5482 3720 0134 24 
SWIFT (BIC) OKOYFIHH 
Saajan nimi Mehtäkoera 
    

TIEDUSTELUT:  
Ilmoittautumisia ja kasvattajaryhmiä 
koskevat tiedustelut, Showlink Oy arkisin 
klo 11-17 puh. 09 887 30320 tai e-mail: 
info@showlink.fi.  

Aikataulut päivittyvät noin viikkoa ennen 
näyttelyä näyttelyn facebook-sivulle ja  
Showlinkin näyttelysivulle. 

PUFFETTI 
Näyttelytoimikunta pitää näyttelyn  
aikana puffettia ja myy grillistä makkaraa.  

Näyttelyn aikana järjestetään  
arpajaiset, pääpalkintona  

perinteisesti Tracker –tutkapanta. 

TERVETULOA !! 
 

Arvat 3€, 2 kpl 5€ 
Ohjelma: 5€ 

Pääsylippu 5€ 
Parkkimaksu 0€ 

mailto:ravolainenhelena@gmail.com
http://www.showlink.fi/
http://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/
http://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/nayttelyilmo_2012_fise.pdf
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/nayttelyilmo_2012_fise.pdf
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PALKINTOTUOMARITIETOJEN PÄIVITTÄMINEN 
Uusi tietosuoja-asetus astui voimaan vuonna 2018, jonka vuoksi päivitämme koko ajan palkintotuomariluetteloita asetuksen mukaisiksi 

 

Osa palkintotuomareista ovat jo päivittäneet tietojaan ja antaneet niiden julkaisuluvan.  

Luettelo löytyy yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta: http://www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi/fi/page/85.  

 

Jos haluat, että jatkossa tietosi ovat luettelossa, niin lähetä siitä julkaisulupa meille kirjallisesti. Asiaa yhdistyk-

sessä hoitaa kennelpiirin piirikouluttaja Risto Kuivalaiseen, risto.kuivalainen@gmail.com. Nettisivun alalaidas-

ta löytyy myös kohta, jonka kautta julkaisulupa on helppo lähettää sähköisenä. Luvan voit lähettää myös säh-

köpostilla Ristolle. Tarvitsemme sinun etu- ja sukunimesi, paikkakunnan ja voimassa olevan puhelinnumeron 

sekä koelajit (AJOK; KEAJ; IAJOK; BEAJ) 

 

Julkaisemme luettelon Pohjois-Savon Ajokoirayhdistyksen ja Pohjois-Savon Beagleyhdistyksen kotisivuilla ja 

näiden vuosijulkaisuissa. Linkin lisäämme myös Pohjois-Savon Kennelpiirin kotisivuille kohtaan: Rotujaostot. 

Poistamme kevään 2020 aikana henkilöiden tiedot yhdistyksen kotisivulta, joilta emme ole saaneet julkaisu-

lupaa. Se ei tarkoita aina sitä, että sinun palkintotuomarioikeutesi päättyy, ne jatkuvat sääntöjen edellyttämällä 

tavalla, mutta eivät näy luettelossa. Muistakaapa käydä myös palkintotuomareiden jatkokoulutuksissa, näin 

kortti pysyy voimassa.  

 
LUETTELOIDEN OMISTAMINEN: Tuomariluettelon omistaa Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys, Pohjois-Savon  

Beagleyhdistys ja Pohjois-Savon Kennelpiiri. Tietojen käyttäminen kielletään kaikessa muuhun kuin palkintotuomareiden 

yhteystietojen etsimiseen. Tietoja ei saa käyttää markkinointiin tai mainontaan eikä muuhunkaan tarkoitukseen, eikä  

luetteloa saa kopioida.  

 
Palkintotuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeet 
Palkintotuomarit kouluttaa AJOK, BEAJ Risto Kuivalainen ja KEAJ, IAJOK Veikko Nissinen 

• Koulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia palkintotuomareita ja pyrkiä yh-

tenäistämään koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitämään tuomareita kehityksen tasalla.  

• Ryhmätuomarin on oltava joko Kennelliiton tai rotujärjestön jäsen ja täyttänyt 18 vuotta. 

• Palkintotuomarien on oltava joko Kennelliiton tai sen jäsenyhdistyksen jäseniä ja täyttäneet 15 vuotta. 

Palkintotuomareiden pätevöinti 

• Ajokokeen palkintotuomarikurssin teoreettinen osan pituus on vähintään 6 tuntia. 

• Kurssin yhteydessä on suoritettava lisäksi käytännön harjoittelua ainakin yhden koepäivän aikana. Käy-

tännön harjoittelu saadaan suorittaa myös kokeen yhteydessä kurssin johtajan valvonnassa, mutta sa-

massa kokeessa ei vielä saa suorittaa kokelasharjoittelua. 

• Kurssin hyväksytysti suorittaneelle annetaan siitä todistus. Hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen tuo-

marikokelas suorittaa kokeiden yhteydessä ohjeissa määritellyn määrän kokelasharjoitteluja vähintään 

kahden ylituomarin hyväksymänä. Näissä kokelasharjoitteluissa on koiraa pystyttävä arvostelemaan 

kaikkien oleellisten ominaisuuksien / suoritusten osalta. 

• Arvostelu- tai palkintotuomarikortin 15 vuotta täyttäneelle jäsenyhdistyksensä jäsenelle myön-

tää kennelpiiri. 

• Arvostelu- tai palkintotuomari katsotaan pätevöidyksi silloin, kun hänelle on hyväksytty ko. kokeen 

tuomarikortti. 

MITEN SINUN KORTTISI PYSYY VOIMASSSA? 
 

Tuomareiden jatkokoulutus - osallistuminen jatkokoulutukseen 
• Arvostelu- ja palkintotuomareiden velvollisuus on pysyä ajan tasalla tuomaritehtävien hoidossa, jotta heil-

le voitaisiin antaa uusia tehtäviä. 

• Heidän on toimittava tuomarina, osallistuttava jatkokoulutustilaisuuteen tai toimittava ko. koelajin kilpailijana 
omalla koirallaan kahden viimeisen vuoden aikana.  

• Rotujärjestöt ja liitot voivat määritellä asian tarkemmin koemuotokohtaisesti. 

• Tuomareiden pätevyyksien tarkistaminen kuuluu koetoimikunnalle ja kokeen ylituomarille (jäsenyydet) 
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