
Oheisena nä yttelymme aikataulu sekä  koira-
si nä yttelynumero. Otathan mukaan nä ytte-
lyyn koirasi rekisteritodistuksen, rokotusto-
distukset, nä yttelynumeron ja hakaneulan 
tai muun pidikkeen numerolapun kiinnittä -
mistä  varten. Muista myö s koiran nä yttely-
remmi, makuualusta ja vesikuppi. Aamulla 
nä yttelypaikalla voi olla vielä  viileä ä , joten 
varaa mukaan lä mmintä  vaatetta. Nä ytte-
lykentä n ruoho saattaa olla kosteaa, joten 
hyvä t kengä t ovat myö s tarpeen, jos esitä t 
koiraa kehä ssä . 

Muistathan kerä tä  pois koirasi jä tö kset 
nä yttelypaikalta ja huolehtia muutenkin sii-
tä , että  koirasi kä yttä ytyy asiallisesti. Kakka-
pusseja saa rokotustentarkastuspisteestä . 

Lä mpö tila pä ivä n aikana saattaa nousta 
kesä isen kuumaksi. Ä lä  siis missä ä n nimessä  
jä tä  koiraasi kuumaan autoon, ja huolehdi 
siitä , että  sillä  on mukana vettä  juotavaksi. 

Rokotustodistusten tarkistus alkaa klo 8.30. 
Koirien tulee saapua nä yttelypaikalle vä hin-
tä ä n tuntia ennen arvioidun arvosteluajan 
alkua kuitenkin klo 12:00 mennessä . Tuomari 
arvostelee keskimä ä rin 15-20 koiraa tunnis-
sa. Arvostelussa on tauko n. klo 12:30.

Hinnasto:
Luettelo 4 €
Nä yttelyymme ei ole parkkimaksua. 

Paikka
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus sijaitsee 
Vanhan Tuusulantien varrella, näyttelypaikan 
osoite on Tuomarinkyläntie 1, 00690 Hel-

sinki.

Näyttelypaikalle on hyvät julkiset bussiyhte-
ydet mm. Helsingin keskustasta. Aikataulut 
ja reitit löydät www.hsl.fi 
• Näyttelykehät ovat ns. saunarakennuksen 

takana.
• Alueen kahvila ei ole auki näyttelyn aikana.
• Huomaathan, että vinttikoirakeskuksen 

alueella on tupakointi sallittu vain  hiekoi-
tetulla alueella. 

• Autolla ei saa ajaa nurmikolla.

Tiedustelut
Muut tiedustelut:
Sari Pö yhö nen 050 555 3038 
Hanna Leppälä 050 3441 556
Tiedustelut nä yttelypä ivänä :
Annika Koskinen puh. 045 197 6003

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17)
puh. (09) 887 30 320 e-mail: info@showlink.fi 

Rokotusmääräykset
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennellii-
ton hallituksen hyväksymiä rokotusmääräyk-
siä. Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon 
on merkitty rokotteen viimeinen voimassa-

olopäivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset 
rokotukset. Jotta koira voi olla läsnä tapahtu-
massa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat 
rokotukset:

Penikkatautia vastaan koiran pitää olla ro-
kotettu vähintään kaksi kertaa. Tehostero-
kotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon 
varoaika). Alle vuoden iässä annettu tehos-
terokotus on voimassa yhden vuoden. Vuo-
den iässä tai vanhempana annetut tehosteet 
ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukaisesti.

Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee tapah-
tuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk 
(kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä 
annettu rokotus on voimassa yhden vuoden. 
Vuoden iässä tai vanhempana annetut roko-
tukset ovat voimassa ko. rokotteen valmiste-
yhteenvedon mukaisesti.

Vanhentuneen penikka- ja raivotautiroko-
tuksen varoaika: Jos koiran rokotus on van-
hentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 
uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa 
(kolmen viikon varoaika). Koira saa osallistua 
seuraavana päivänä varoajan päättymisen 
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Tartuntatauteihin liittyviä muita määrä-

yksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirus-
ripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 
tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtu-
massa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. 

Sama rajoitus koskee myös saman talou-
den oireettomia koiria. Ulko- ja sisäloistar-
tunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen 
kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kil-
pailuissa. Tunnistusmerkintänä hyväksytään 
tatuointi tai mikrosiru. Epäselvä tatuointi tai 
toimimaton mikrosiru estää koiran osallistu-
misen tapahtumaan.

Erikoisnäy ttely 29.6.2019
Tuomarinkar tanon Vintt ikoirakeskus,  Helsinki

KEHÄ 1  

Attracta Fryer, Iso-Britannia 

 pennut ja urokset .....................84 09:30
- pennut ....................................... 17 

uros pennut 5-7kk........................... 5
uros pennut 7-9kk........................... 1
narttu pennut 5-7kk ....................... 7
narttu pennut 7-9kk ....................... 4

- urokset ...................................... 67 

junioriluokka ...................................13 
nuorten luokka ................................ 6 
avoin luokka ....................................20 

lounastauko  ........................... n. klo 12.30

käyttöluokka ..................................... 2 
valioluokka ......................................17 
veteraaniluokka ............................... 9 

kasvattajaluokat ..............................12 
jälkeläisluokat ..................................12

KEHÄ 2  

Dave Fryer, Iso-Britannia  

 nartut ..........................................68 10:00
junioriluokka ...................................17 
nuorten luokka ................................ 9 
avoin luokka ....................................17 

lounastauko  ........................... n. klo 12.30

käyttöluokka ..................................... 1 
valioluokka ......................................15 
veteraaniluokka ............................... 9 

näyttelyn paras pää
rotunsa paras veteraani
rotunsa paras

Tervetuloa erikoisnäyttelyymme!

Mukavaa erikoisnäyttelypäivää!

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidoping-säännöt koskevat kaikkia 
Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, 
kilpailuja ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoit-
teessa www.kennelliitto.fi 


