
 

 
Tervetuloa EURO CORGI Show:n 19.9.2021! 

 
Ohessa on näyttelymme arvioitu 
arvosteluaikataulu rotukohtaisine koira-
määrineen sekä ilmoittamanne koiran/koirien 
numerolappu. Muistathan ottaa mukaan 
näyttelyyn koiran rekisteritodistus, 
rokotustodistukset ja näyttelynumeron. 
Numerolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi! 
Arvostelun jälkeen saavat poistua muut paitsi 
rotunsa parhaat koirat sekä rotunsa parhaisiin 
kasvattajaluokkiin ja jälkeläisluokkiin kuuluvat 
koirat. Ulkoilutathan koirasi ennen 
näyttelyalueelle saapumista. Toivomme 
kakkapussien ahkeraa käyttöä. Rokotukset 
tarkastetaan pistokokein. Koirien tulee saapua 
näyttelypaikalle vähintään tuntia ennen 
annettua arvosteluajan alkamista, kuitenkin 
viimeistään klo 12:00.  

Näyttelypaikka 
Näyttelypaikkana toimii Jämsänkosken 
Jäähallin ulkokenttä osoitteessa: 
Metsäoppilaitoksentie 6, 42300 Jämsänkoski. 
Näyttely järjestetään ulkona vallitsevan Covid-19 
tilanteen takia. 
Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä 
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen 
Kennelliiton hallituksen hyväksymiä 
rokotusmääräyksiä. Tarkastamme näyttelyyn 
tulevien koirien rokotukset pistokokein. Jos 
koiran osallistuminen hylätään puutteellisten 
rokotusten takia, ilmoittautumismaksua ei 
makseta takaisin. Rokotusmääräykset sekä 
lisätietoja löydät Kennelliiton kotisivuilta: 
www.kennelliitto.fi Tunnistusmerkintä on 
pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Tunnistusmerkintänä 
hyväksytään tatuointi tai mikrosiru. Epäselvä 
tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran 
osallistumisen tapahtumaan. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Antidoping  
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskee 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. 

Tiedustelut 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
juhlaerkkari2021@mail.com. Tiedustelut 
näyttelypäivänä: 045 122 5352 / Pinja 

Palkinnot 
Kunniapalkintoesineet jaetaan kehässä 
näyttelyn aikana. Palkintoja ei lähetetä 
postitse.  

Hinnat ja muuta tietoa 
Ei pysäköinti- ja sisäänpääsymaksua.  
Paikalla on kahvio, mistä saa päivän aikaan 
kahvia, virvokkeita sekä pientä syötävää. 
Kahvio sijaitsee jäähallin päädyssä sisätiloissa ja 
käytettävä ohjattua kulkusuuntaa ruuhkan 
välttämiseksi. Huomaathan, että kahviossa 
maksuvälineenä käy vain käteinen.  
Näyttelyssämme on käytössä sähköinen 
tulospalvelu. Sähköisen näyttelyluettelon hinta 
sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi 
tilata ja maksaa sovelluksen kautta jo näyttelyä 
edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6.00. Luetteloita 
on myös paperiversiona ostettavissa 
INFO/tarvikemyynti pisteessä 3€ hintaan. 
 

Mukavaa näyttelypäivää! 
 

 
 
 
 
 

http://www.kennelliitto.fi/


 
KEHÄ 1 
Susanna Uusitupa-Kärppä ............................................................ 54 
welsh corgi pembroke ....................................................................... 54 10.00 
- UROKSET / DOGS ............................................................................. 22 

• juniorit / juniors………………………………………………………………………  5 

• nuoret / intermediate……………………………………………………………..  3 

• avoin / open  ………………………………………………………………………….  9 

• valio / champion…………………………………………………………………….  5 

- NARTUT / BITCHES .......................................................................... 32 11.30 
• juniorit / juniors …………………………………………………………………… 10 

• nuoret / intermediate…………………………………………………………….. 4  

• avoin / open …………………………………………………………………………. 12 

• valio / champion……………………………………………………………………   6 

Kasvattajaluokat ja jälkeläisluokat, ROP / Breeders class, progeny class and BOB 

KEHÄ 2  
Tuula-Maija Tammelin, Tanska ................................................ 57 
welsh corgi cardigan .......................................................................... 57 10.00 
- UROKSET / DOGS ............................................................................. 24 

• juniorit / juniors……………………………………………………………………… 6 

• nuoret / intermediate…………………………………………………………….. 3 

• avoin / open  …………………………………………………………………………. 6 

• valio / champion ……………………………………………………………………  9 

- NARTUT / BITCHES .......................................................................... 33 11.30 
• juniorit / juniors……… …………………………………………………………… 15  

• nuoret / intermediate…………………………………………………………….. 4 

• avoin / open …………………………………………………………………………. 12  

• valio / Chaampion …………………………………………………………………   2 

Kasvattajaluokat ja jälkeläisluokat, ROP/ Breeders class, progeny class and BOB 

KEHÄ 3 
Jouko Leiviskä .............................................................................. 28 
welsh corgi cardigan .......................................................................... 12 10.00 

• pennut / puppies ………………………………………………………………….   6 

• veteraanit / veterans  ………………………………………………………….    6 

ROP-pentu ja ROP -veteraani / BOB-puppy and BOB - veteran 

welsh corgi pembroke ....................................................................... 16 11.00 
• pennut / puppies ………………………………………………………………….   6 

• veteraanit / veteran …………………………………………………………….  10  

ROP-pentu ja ROP -veteraani / BOB -puppy and BOB - veteran 

 
 
 
 
 
 



 
 

BEST IN SHOW kilpailut aloitetaan n. klo 15.30.  
 
Paras pentu ja veteraani: Jouko Leiviskä 
Paras juniori: Susanna Uusitupa-Kärppä 
Paras kasvattajaluokka ja jälkeläisluokka: Tuula-Maija Tammelin 
Näyttelyn kaunein: Susanna Uusitupa-Kärppä 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


