
EPÄVIRALLISTEN KOIRANÄYTTELYIDEN 
JÄRJESTÄMISOHJE  
  
Kennelliiton hallitus 7.10.2010. Voimassa 1.1.2011 alkaen.  

 
  
EPÄVIRALLISTEN KOIRANÄYTTELYIDEN TARKOITUS  
Epävirallisten koiranäyttelyiden tarkoitus on edistää koiraharrastusta ja saada uudet koiranomistajat 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan järjestäytyneeseen kenneltoimintaan. Epävirallisen 
koiranäyttelyn on tarkoitus olla innostava, opastava ja kannustava tilaisuus uusille koiranomistajille.  
Kasvattajille ns. Open Show on hyvä tilaisuus tavata kasvattejaan niiden kehitysvaiheiden seuraamista ja 

lisäohjeiden antamista varten. Ulkomuototuomarille ja arvostelemaan kutsutulle kasvattajalle tilaisuus on tärkeä 
keino saada arvostelukokemusta ja oppia lisää koiran käsittelytaidosta. 

Tilaisuus voi olla myös ennakkoon ilmoitetuille roduille Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomari toimikunnan 

hyväksymä ja/tai Ulkomuototuomarit ry:n järjestämä em. toimikunnan hyväksymä koulutustapahtuma. 

Epävirallisessa koiranäyttelyssä noudatetaan Kennellliiton vahvistamaa  ryhmäjakoa. 

Ohje ei koske rotuyhdistysten omille roduilleen järjestämiä epävirallisia näyttelyitä. 

 
JÄRJESTÄMISTAPA 
Näyttely voi olla joko kaikkien rotujen näyttely tai ryhmäkohtainen näyttely. 
  
JÄRJESTÄMISOIKEUS  
Epävirallisia koiranäyttelyitä saavat järjestää  
- Kennelliitto  
- kennelpiirit  
- rotujärjestöt  
- rotua harrastavat yhdistykset  
- Kennelliiton jäsenyhdistykset, jotka anottaessa ovat olleet vähintään yhden vuoden ao. kennelpiirin jäsenenä  
Epävirallista koiranäyttelyä hakevan yhdistyksen/yhdistysten on kyettävä osoittamaan, että niillä on riittävä 

kokemus näyttelyiden järjestämisestä.  

Rotuyhdistykset voivat edelleen niin halutessaan järjestää harrastamilleen roduille omia epävirallisia 
koiranäyttelyitä. 
  
HAKUMENETTELY  
Näyttelyhakemukset toimitetaan Kennelliittoon seuraavasti: 1.1.-30.6. järjestettävät näyttelyt anotaan edellisen 

vuoden maaliskuun loppuun mennessä, 1.7.- 31.12. järjestettävät näyttelyt anotaan edellisen vuoden syyskuun 
loppuun mennessä.  Näyttelyn ilmoitus julkaistaan Koiramme-lehdessä vähintään kaksi kuukautta ennen 

näyttelyajankohtaa. Koiramme-lehden ilmoitushintaan sisältyy tapahtuman ryhmä-, tapaturma- ja 

vastuuvakuutus.  
  
OSALLISTUMISOIKEUS  
Näyttelyyn saavat osallistua FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestössä rekisteröidyt FCI:n ja Pohjoismaisen 

Kennelunionin PKU:n hyväksymien rotujen koirat, jotka on tunnistusmerkitty Kennelliiton hyväksymällä tavalla ja 
täyttävät voimassa olevat Kennelliiton hyväksymät terveysmääräykset ja viimeistään näyttelypäivänä täyttävät 

viisi kuukautta. Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa osallistua.  
 



ARVOSTELUTUOMARI  
Arvostelevan tuomarin on oltava pätevöity ulkomuototuomari tai kokenut kasvattaja rodussa, jota hänet 

kutsutaan arvostelemaan. 
Ulkomuototuomari voi arvostella myös rotuja, joiden virallista arvosteluoikeutta hänellä ei ole. 
Ulkomuototuomarilla on kuitenkin oltava arvosteluoikeuksia niissä roturyhmissä, joiden rotuja hän arvostelee. On 

suotavaa, että hän tuntee rodut niin hyvin, että hän kykenee arvioimaan koirat niiden kulloisenkin kehitysasteen 

mukaan.  
 

Arvosteleva tuomari voi arvostella korkeintaan 150 koiraa/pv. 
Muilta osin tuomaria ja arvostelevaa kasvattajaa koskee ulkomuototuomarin ohjesääntö.  
  
ARVOSTELULUOKAT 
 
Luokissa ei anneta laatumainintaa eikä kirjallista arvostelua. Tuomari antaa suullisen arvostelun luokan neljälle 
parhaalle koiralle. 

Luokissa sijoitetaan neljä parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Mikäli tuomari katsoo, ettei urosta/narttua voi 

palkita, hän ei sijoita sitä. Tällöin tuomarikirjaan merkitään ei voida sijoittaa ja syy tähän. 
 

Urokset ja nartut arvostellaan erikseen. 

 

a) 5kk - 7 kk, kilpailuarvostelu koirille,  jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät viisi (5) kuukautta, mutta eivät 
ole täyttäneet seitsemää  (7) kuukautta.  

 

b) 7kk > 9kk, kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät seitsemän (7) kuukautta, mutta 
eivät ole täyttäneet yhdeksää (9) kuukautta.  

 
c) 9kk > 12kk, kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta, mutta 

eivät ole täyttäneet kahtatoista (12) kuukautta. 
 
d) 1v > 4v, kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät kaksitoista (12) kuukautta, mutta 

eivät ole täyttäneet neljää (4) vuotta  
 
e) 4v > 8v, kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät neljä (4) vuotta, mutta eivät ole 

täyttäneet kahdeksaa (8) vuotta  
 
f) > 8v, kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelypäivänä täyttävät kahdeksan (8) vuotta.  
 
Rotunsa parhaan valinta 
Luokkavoittajat luokista a-f osallistuvat rodun parhaan koiran valintaan, urokset ja nartut erikseen. Tuomari 

sijoittaa neljä (4) parasta paremmuusjärjestykseen ja perustelee arvostelunsa suullisesti. Parhaaksi sijoittunut 

uros ja narttu kilpailevat rotunsa parhaan koiran arvosta. 
 
Kasvattajaluokka (valinnainen) neljä (4) saman kasvattajan kasvattamaa samanrotuista koiraa. Ryhmistä 

sijoitetaan neljä paremmuusjärjestykseen. Kunkin rodun paras kasvattajaryhmä jatkaa näyttelyn parhaan 

kasvattajaryhmän valintaan. 
  



Parikilpailu (valinnainen, osallistumisesta voidaan periä ilmoittautumismaksu) 2 saman omistajan samanrotuista 

koiraa. Parikilpailu järjestetään ryhmäkehässä omana kilpailunaan. Tuomari sijoittaa neljä (4)parasta paria 

paremmuusjärjestykseen.  

 

Ryhmäkilpailut ja näyttelyn parhaan valinta 

Ryhmissä sijoitetaan neljä (4) parasta koiraa ja ryhmävoittajat jatkavat edelleen näyttelyn parhaan koiran 

valintaan. Näyttelyn paras -kilpailussa sijoitetaan neljä (4) koiraa. 
 
MUUT OHJEET  
Ilmoittautumismaksua ei palauteta tuomarimuutoksen takia.  
Kaikki epäviralliset koiranäyttelyt suorittavat kuukauden kuluessa näyttelyn päättymisestä Kennelliitolle 

näyttelymaksun, joka on 10 prosenttia osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuista.  
 

Tuomarin antamasta arvostelusta ei voi valittaa.  
 
Epävirallisten koiranäyttelyitä koskevat Kennelliiton antidoping -määräykset ja yleinen jääviyssääntö.  
Epävirallisten koiranäyttelyiden järjestämisessä noudatetaan myös soveltuvin osin näyttelysääntöjä täydentäviä 

ohjeita ja näyttelyiden järjestämisohjetta sekä noudatetaan koiranäyttelyiden periaatteita ja käytäntöä.  
Epävirallisten koiranäyttelyiden tuloksia ei toimiteta Kennelliittoon eikä rotujärjestöille.  
Kennelliiton hallitus voi erityisistä syistä poiketa näistä ohjeista.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


