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Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme! Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu
sekä koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran ja yhden henkilön
sisäänpääsyyn. Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistukset,
näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä vesikippo. Ulkoiluta koirasi ennen
näyttelyalueelle saapumista.

Koronaan liittyvä ohjeistus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet kokoontumisrajoitukset astuvat voimaan
20.8.2021. Alueellisesti rajatussa ulkotilassa saa olla enintään 50 henkilöä.

Huomioithan seuraavat ohjeet:
● Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena!
● Näyttelyalue on jaettu lohkoihin (yksi kehä = yksi lohko). Pysythän omassa lohkossasi

koko näyttelyn ajan ja poistut näyttelyalueelta koirasi arvostelun jälkeen.
● Jokaiseen lohkoon on oma sisääntulo ja poistumisreitti.
● Vain yksi henkilö/ilmoitettu koira. Paikalla ei ole lipunmyyntiä.
● Otathan koirasi numerolappu valmiiksi esille kun saavut näyttelyalueelle.
● Näyttelyyn EI saa tuoda turistikoiria.
● Näyttelyalueelle EI saa pystyttää telttoja.
● Kehässä ja muualla näyttelyalueella on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.
● Tuomarit, toimihenkilöt ja näytteilleasettajat eivät kättele.
● Tuomari voi halutessaan pyytää esittäjää näyttämään koiran purennan.
● Kehäteltassa saavat olla vain tuomari ja kehätoimitsijat.
● Arvostelulomakkeet noudetaan niille osoitetuista laatikoista kehän reunalta.
● Näyttelyalueella on vahva suositus kasvosuojan käytöstä, etenkin kehässä.
● Muista myös huolehtia riittävästä käsihygieniasta. Käsidesiä on tarjolla kaikissa

lohkoissa.
● Näyttelyssä ei valitettavasti järjestetä ryhmäkilpailuja.



Näyttelypaikka ja pysäköinti
Näyttelypaikka on Tuomarinkylän
vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1,
00690 Helsinki.
Näyttelyn vieressä olevat parkkialueet ovat
maksullisia. Pysäköintimaksu 5 €.
Varaathan tasarahaa mukaan.
Näyttelyalueen portin lähellä on
purkupaikka.
Koirien jättäminen kuumaan autoon on
ehdottomasti kielletty!

Sisääntulo
Portit avataan klo 9.00. Toivottavaa olisi,
että näytteilleasettajat saapuvat paikalle
vasta puoli tuntia ennen oman rodun
arvosteluaikaa.

Tiedustelut
Ilmoittautumista koskevat tiedustelut Pia
Nyberg puh. 040 588 5152 tai
pia.selendia@gmail.com.
Muut puhelintiedustelut (myös
näyttelypäivinä) Tina Ehnström-Backas
puh. 044 541 4401 tai
tina.ehnstrom@gmail.com.

Peruutukset
Olemme joutuneet tekemään joitakin
tuomarimuutoksia. Etukäteen varalle
ilmoitetulle tuomarille siirretyt rodut on
merkitty #-merkillä. Näyttelymaksu ei
palauteta, mikäli rotu on siirretty etukäteen
ilmoitetulle varatuomarille. Pentunäyttelyn
ilmoittautumismaksua ei palauteta
tuomarimuutoksen takia.

Palkinnot
Palkinnot jaetaan kehässä. Palkintoja ei
lähetetä jälkikäteen postitse.

Teltat ja turvallisuus
Tässä näyttelyssä EI ole telttapaikkoja.
Näyttelyalueella tupakointi on
ehdottomasti kielletty. Tupakointipaikka
sijaitsee toimistorakennuksen edessä.
Koiria ei saa kiinnittää juoksurataa
kiertävään aitaan. Juoksuradalla ei saa
kävellä eikä sinne saa viedä koiria.

Turistikoirat
Vain näyttelyyn ilmoitetut koirat voivat
saapua näyttelyalueelle.

Luettelo
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä
näyttelyluettelon ja tulospalvelun tuottava
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa
App Store- ja Google Play
-sovelluskaupoista nimellä ”Showlink”.
Sähköisen näyttelyluettelon hinta
sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon voi
sovelluksessa maksaa jo ennen näyttelyä,
mutta luettelon sisältö julkaistaan
näyttelypäivän aamuna kello 6:00.
Kehäkohtaisen tulosteen voi ostaa
toimistosta hintaan 3€/kpl

Rokotusmääräykset ja
tunnistusmerkintä
Rokotusten tarkastusta suoritetaan
lohkoissa pistokokein
Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös
Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellus
toimii virallisena rokotustodistuksena
kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran
yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle
annetun rokotteen valmisteyhteenvedon
mukainen rokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä. Koirien
tunnistusmerkintä (joko INdexel- tai
Datamars-mikrosiru tai tatuointi) on
pakollinen Kennelliiton virallisissa
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli
koira on merkitty jollakin muulla kuin
INdexel tai Datamars -mikrosirulla on sen
mukana oltava lukulaite, jolla siru voidaan
lukea. Tunnistusmerkinnät tarkistetaan
järjestäjien toimesta pistokokein. Suomen
lain vastaisesti typistetyt koirat eivät saa
osallistua näyttelyyn.

Näyttelypaikalla on kanttiini.

Mukavaa näyttelypäivää!

Näyttelytoimikunta



ARVIOITU AIKATAULU

KEHÄ 1
Tarja Löfman, pennut 24
australianpaimenkoira 1 10.00
bordercollie 8
brienpaimenkoira / briardi 3
partacollie 5
pieniamerikanpaimenkoira 1
welsh corgi cardigan 5
welsh corgi pembroke 1

Tarja Löfman, aikuiset 65
vanhaenglanninlammaskoira 1 11.50
australiankelpie 4
australianpaimenkoira 7
beaucenpaimenkoira / beauceron 1
bordercollie 18
partacollie 9 14.00
pieniamerikanpaimenkoira 3
polski owczarek nizinny 1
welsh corgi cardigan 15
welsh corgi pembroke 6

KEHÄ 2
Nina Janger, pennut 35
cairnterrieri 1 10.30
dandiedinmontinterrieri 1
irlanninterrieri 3
jackrussellinterrieri 2
kerrynterrieri 2
norfolkinterrieri 6
parsonrussellinterrieri 1
pitkäkarvainen collie 5
shetlanninlammaskoira 6
staffordshirenbullterrieri 1
vehnäterrieri 5
yorkshirenterrieri 2

Nina Janger, aikuiset 42
pitkäkarvainen collie 24 12.45
shetlanninlammaskoira 18
Junior handler 15.15
- nuoremmat 2
- vanhemmat 1

KEHÄ 3
Kirsi Honkanen, pennut 58
afgaaninvinttikoira 2 10.00
akita 1
alaskanmalamuutti 3
amerikanakita 2
basenji 3
dalmatiankoira 9



eurasier 1
irlanninsusikoira 1
italianvinttikoira 1
kainkoira 2
karjalankarhukoira 1
kishunkoira 1
lapinporokoira 1
länsigöötanmaanpystykorva 4
petit basset griffon vendéen 1
pohjanpystykorva 5 12.30
saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea 1
saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit 2
saksanpystykorva, pomeranian 1
saluki 1
samojedinkoira 1
shiba 3
suomenlapinkoira 1
unkarinvinttikoira 4
venäjänvinttikoira 1
whippet 3
volpino italiano 2

KEHÄ 4
Hilkka Salohalla, pennut 16
berninpaimenkoira 1 11.00
englanninbulldoggi 2
isosveitsinpaimenkoira 1
landseer 1
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen 1
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 1
mäyräkoira, lyhytkarvainen 3
mäyräkoira, pitkäkarvainen 1
punainen irlanninsetteri 2
tanskalais-ruotsalainen pihakoira 1
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen 1
tanskandoggi, musta ja harlekiini 1

Hilkka Salohalla, aikuiset 33
appenzellinpaimenkoira 1 12.00
berninpaimenkoira 5
dobermanni 2
dogo argentino 2
englanninbulldoggi 4 13.00
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen 2
isosveitsinpaimenkoira 1
landseer 1
newfoundlandinkoira 5
rottweiler 1
tanskalais-ruotsalainen pihakoira 4
tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen 1
tanskandoggi, musta ja harlekiini 2
tanskandoggi, sininen 2



KEHÄ 5
Marianne Holm Larnemaa, pennut 12
hovawart 2 10.30
kääpiöpinseri 2
kääpiösnautseri, pippuri & suola 1
kääpiösnautseri, valkoinen 1
leonberginkoira 1
snautseri, pippuri & suola 5

Marianne Holm Larnemaa, aikuiset 48
bokseri 3 11.15
hovawart 2
kääpiöpinseri 10
kääpiösnautseri, musta 3
kääpiösnautseri, musta-hopea 7
kääpiösnautseri, pippuri & suola 6
leonberginkoira 2 13.45
pinseri 1
pyreneittenkoira 5
snautseri, musta 2
snautseri, pippuri & suola 6
venäjänmustaterrieri 1

KEHÄ 6
Tom Kankkonen, pennut 7
tsekinpaimenkoira 2 10.30
valkoinenpaimenkoira 1
itäeuroopanpaimenkoira 3
saksanpaimenkoira 1

Tom Kankkonen, aikuiset 15
valkoinenpaimenkoira 10 10.50
saksanpaimenkoira 2
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen 1
tsekinpaimenkoira 2

Marja Kosonen, pennut 42
amerikancockerspanieli 1 12.30
cavalier kingcharlesinspanieli 3
chihuahua, lyhytkarvainen 3
chihuahua, pitkäkarvainen 4
cockerspanieli 1
coton de tuléar 3
espanjanvesikoira 2
fieldspanieli 2
kiinanharjakoira 1
kultainennoutaja 1
labradorinnoutaja 7 14.00
mopsi 1
papillon 1
phalène 1
prahanrottakoira 1
tiibetinspanieli 3
walesinspringerspanieli 1
venäjänbolonka 1



villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen 1
villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen 1
villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen 3

KEHÄ 7
Maija Mäkinen, pennut 24
lancashirenkarjakoira 1 10.00
maremmano-abruzzese 2
schipperke 2
sileäkarvainen collie 12
belgianpaimenkoira, tervueren 7

Maija Mäkinen, aikuiset 51
tiibetinmastiffi 1 11.30
apinapinseri 3
etelävenäjänkoira 1
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen 2
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen 1
kanariandoggi 2
lancashirenkarjakoira 1
maremmano-abruzzese 1
#mudi 1 12.45
#pumi 1
schapendoes 5
schipperke 7
sileäkarvainen collie 14
#belgianpaimenkoira, groenendael 7
#belgianpaimenkoira, malinois 2
#belgianpaimenkoira, tervueren 2


