
Tervetuloa japaninpystykorvien 
erikoisnäyttelyyn 11.6.2022 
Ähtärin Eläinkuplaan. 
 
 Ulkomuototuomari: Paavo Mattila 
 
Ohessa näyttelyn arvioitu aikataulu sekä koirasi/koiriesi 
kilpailunumero. Tiedustelut ennen näyttelyä ja näyttelypäivänä: 
Crista Mäkelä, Puh.040 719 0463.  

 
 
 
NÄYTTELYPAIKAN OSOITE 
Eläinkupla, 
Mustikkavuorentie 33, 63700 Ähtäri. 
 
Näyttelypaikka on ylipainehalli, joten 
ovista kulkemiseen pitää varata aikaa. 
Hallin pohja on hiekkakuituseosta.  
Ovet avataan klo 8.30. 
 
Muistathan ottaa mukaan koiran 
rokotustodistuksen, hakaneulan 
numerolappua varten, koiran vesikupin,  
makuualustan ja näyttelyhihnan.  
Varaa mukaasi myös kakkapusseja 
koirasi jätöksiä varten. 
 
ROKOTUKSET 
Koirien rokotukset tarkastetaan 
pistokokein. 
 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen 
Kennelliiton näyttelysääntöjä, mukaan 
lukien rokotusmääräykset ja antidoping - 
säännöt. Tunnistusmerkintä on 
pakollinen Kennelliiton virallisissa 
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa.   
  
Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, 
ilmoittautumismaksua ei makseta 
takaisin. 
 
SISÄÄNPÄÄSY JA PARKKI 
Sisäänpääsy ja pysäköinti on ilmainen. 
Parkkitila on Eläinkuplan välittömässä 
läheisyydessä. 

 
LUETTELO 
Paperinen luettelo 2 eur. 
 
VARATKAA KÄTEISTÄ MUKAAN! 
Näyttelyssä ei ole mahdollista 
maksaa pankkikortilla. 
 
 
BUFFETTI JA ARPAJAISET 
Näyttelyalueella myynnissä: 
Kahvia, teetä, limua, mehua, 
hampurilaisia täyslihapihvillä tai 
kasvisvaihtoehdolla, makkaraa, vohvelia 
eri lisukkeilla, sämpylää, kahvileipää ja 
karkkeja. 

Paikalla myös arpamyyntiä. 
 

JAPSIPUTIIKKI 
Yhdistyksen tuotteita.  
Paikalla koko päivän. 
 

TURISTIKOIRAT 

Ovat tervetulleita näyttelypaikalle. 
Koirilla pitää olla mukana todistus 
voimassa olevista Kennelliiton 
määräysten mukaisista rokotuksista.  
 
GRILLI ILLALLINEN 
Ennakkoilmoittautuneille heti näyttelyn 
päätyttyä näyttelyalueella.   
(Omat juomat sallittu) 

 



 

KORONAAN LIITTYVÄ OHJEISTUS 
Näyttelyssä noudatetaan viranomaisten 
voimassa olevia yleisiä ohjeistuksia. 
Näyttelyyn ei saa tulla oireisena. 
Huolehdithan käsihygieniasta ja 
riittävästä turvaväleistä. 

 
KOIRIEN ARVOSTELUT: 
Näyttelyssä on käytössä sähköiset 
arvostelut ja sähköinen tulospalvelu. 
 
Näyttelyn arvioitu aikataulu: 
klo 10.00 Pentuluokat ja urokset (5+28) 
klo 13.00 Tauko, ansiomerkkien 
jakaminen ja kunniajäsenen 
muistaminen 
klo 14.00 Nartut (37), Kasvattaja-(9) ja 
jälkeläisluokka (3) 
klo 17.30 Epäviralliset kilpailut 
 
Näyttelyssä valitaan myös Paras pää, 
Parhaat liikkeet. 
 
Pentuluokkiin osallistuvien pentujen 
tulee olla paikalla viimeistään          
klo 9.30, urosten ja narttujen 
viimeistään tuntia ennen arvostelun 
alkua, kuitenkin viimeistään klo 13.00.  
 
 
Epävirallisiin Lapsi & Japsi, Akka & 
Huisku, Ukko & Huisku- ja 
parikilpailuun voi ilmoittautua paikan 
päällä buffetissa. Osallistuminen niihin 
on maksuton. Tuomarina toimii  
Hanna-Riina Aho 
 
 
 
Iloista näyttelypäivää toivottaa 
Suomen 
Japaninpystykorvayhdistys ry 

 

 
 

 

 

 

BACK ON TRACK TARJOUS  
JAPSIVÄELLE! 

-20 % alennus ajalle 6-12.6.2022 Back 
On Track -tuotteille KOODI: BOTjapsit 

www.backontrack.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÄYTTELYPAIKKA 
Eläinkupla, Mustikkavuorentie 33, 
63700 Ähtäri 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


