
TERVETULOA COLLIEIDEN AETOON JA EHTAAN 

ERIKOISNÄYTTELYYN 4.8.2019!  

Näyttelypaikkana toi-
mii ihastuttava Rau-
halahti aivan Kuopion 
sydämessä osoit-
teessa Rauhankatu 3. 
Näyttelykehät on si-
joitettu tasaisille ruo-
hokentille, joiden ym-
pärille on tilaa aset-

tautua telttojen ja häkkien kanssa. Aikataulun, kar-
tan näyttelypaikasta ja parkkipaikoista löydät tämän 
kirjeen alaosasta. Päivä päättyy klo 15 alkaviin va-
lioparaatiin ja loppukilpailuihin.  

Tapahtuman järjestää Suomen Collieyhdistyksen 

Savo-Karjalan alaosasto & näyttelytoimikunta. 

Ilmoittautuminen ja rokotusten tarkastus 
Näyttelyyn saapuessasi ilmoittaudu ensin infopis-
teellä. Ota ilmoittautumiseen mukaan koirasi rekis-
teri- ja rokotustodistus, sekä numerolappu. Ilmoit-
tautuminen alkaa klo 8:00. Olethan paikalla vii-
meistään tuntia ennen kilpailuluokkasi arvioitua al-
kamisaikaa, kuitenkin viimeistään klo 12. Nouda-
tamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, joten huo-
lehdithan, että koirasi on asianmukaisesti rokotettu. 
Varoajat voi tarkistaa Kennelliiton verkkosivuilta.  
 

ANTIDOPING-VALVONTA: Suomen Kennelliiton val-

tuuston hyväksymät antidoping-säännöt ovat astu-

neet voimaan 1.1.2013. Dopingvalvonta koskee 

kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 

kilpailuja ja kokeita. 

Ruokailu 

Läheisestä Rauhalahden kesäravintolasta voi käydä 

ostamassa teetä, kahvia, pienempää purtavaa sekä 

lounaan. Alueen välittömästä läheisyydestä löytyy 

myös WC.  

Liput ja luettelo 
Paikalle on vapaa pääsy. Ei parkkimaksua. Luettelo 
on maksuton ja sen saa rokotustodistuksen tarkas-
tuksen yhteydessä infopisteestä. 
 
Turvallisuus ja hyvät tavat 
Jotta saisimme jatkossakin käyttää Rauhalahtea ja 
muita samankaltaisia paikkoja tapahtumillemme, 
pidetään mielessä hyvät tavat. Alue tulee pitää siis-
tinä, koirien jätökset tulee kerätä maastosta, ja 
myös harjatessa mahdollisesti lähtevät karvatupot 
tulee kerätä pois kentältä. Suuri määrä koiria tar-
koittaa suurta määrää sekä jätöksiä että karvaa, jo-
ten tehdään tämä pieni hyvä ele kaikkien koirahar-
rastajien puolesta! 
Otathan huomioon myös muut näytteilleasettajat. 

Älä aseta tavaroitasi heti kehien sisään- ja ulostulo-

aukkojen viereen, vaan annetaan jokaiselle riittä-

västi tilaa mennä kehään ja tulla sieltä ulos. Ethän 

aseta häkkiäsi myöskään välittömästi kehänauhan 

viereen; annetaan jokaiselle kehässä olijalle rauha 

esiintyä.  

Kehien reunoilla ei ole erillisiä penkkejä, joten otat-

han mukaan itsellesi retkituolin.  

 

Sponsorit  

    

 



AIKATAULU 

KEHÄ 1, sileäkarvainen collie (paitsi pikkupennut, pennut ja veteraanit) 

Tuomari JAANA HARTUS, harjoitusarvostelija Kati Taipale Kpl Arvioitu alkamisaika 

   

Sileäkarvainen collie, urokset 35 klo 9:00 

     JUN 7  

     NUO 5  

     AVO 10  

     VAL 13  

   

Sileäkarvainen collie, nartut 57 klo 11:15 

     JUN 15  

     NUO 9  

     AVO 14  

     VAL 19  

 

KEHÄ 2, pitkäkarvainen collie (urokset), sileäkarvainen collie pikkupennut, pennut ja veteraaniurokset 

Tuomari PÄIVI EEROLA, harjoitusarvostelija Kati Taipale Kpl Arvioitu alkamisaika 

   

Pitkäkarvainen collie, urokset 45 klo 9:00 

     PEN 11  

     JUN 7 klo 9:45 

     NUO 3  

     AVO 9  

     VAL 8  

     VET 7  

   

Sileäkarvainen collie 18 klo 12:20 

     PPEN 10  

     PEN 6  

     VET, urokset 2  

 

KEHÄ 3, pitkäkarvainen collie (nartut), sileäkarvainen collie veteraaninartut 

Tuomari SAIJA JUUTILAINEN, harjoitusarvostelija Kati Taipale Kpl Arvioitu alkamisaika 

   

Pitkäkarvainen collie, nartut 45 klo 9:00 

     PEN 8  

     JUN 11 klo 9:30 

     NUO 5  

     AVO 10  

     VAL 5  

     VET 6  

   

Sileäkarvainen collie 7 klo 12:00 

     VET, nartut 7  

 

KEHÄ 4, Lassieluokka 

Tuomari RAINER VUORINEN Kpl Arvioitu alkamisaika 

Lassieluokka 9 klo 10:00 

 



Näyttelyalueen kartta 

 

Lisätietoja näyttelyalueesta www.visitrauhalahti.fi  

Muut tiedustelut Oona Rantalainen p. 050 501 9394 tai oona.rantalainen@hotmail.com 

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN KANSSAMME IHANAA NÄYTTELYPÄIVÄÄ!  
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