
Dog Shows in Finland 
 

 

Koiranäyttelyt ovat suosittuja Suomessa ja ne tunnetaan paitsi aktiivisten harrastajien, 

myös perheiden ja lemmikkikoirien tapahtumina sekä lemmikkialan messuina. Suomi 

on koiranäyttelyiden luvattu maa – vuosittain meillä järjestetään yli 40 kansainvälistä 

näyttelyä, kaikkien rotujen näyttelyä sekä pohjoismaista NORD-näyttelyä. Lisäksi 

maassamme järjestetään yli 200 muuta pienempää sertinäyttelyä vuosittain. 

 

Näyttelytyypit ja keskeisiä näyttelysääntöjä 

Toimimme näyttelysäännöillä, jotka ovat yhteiset kaikissa Pohjoismaissa. Kaikissa 

Suomen Kennelliiton alaisissa näyttelyissä jaetaan kansalliset sertit. Sertin voi 

vastaanottaa aikaisinaan yhdeksän kuukauden ikäisenä junioriluokassa. Myös 

veteraaniluokan yli kahdeksanvuotias koira voi ottaa vastaan sertifikaatin. 

 

Näyttelyt on jaettu eri näyttelytyyppeihin mahdollisten muiden palkintojen sekä 

arvosteltavien rotujen tai roturyhmien mukaan. 

 

Kansainvälisessä näyttelyssä jaetaan kansallisten sertien lisäksi FCI:n kansainvälinen 

sertifikaatti CACIB. Tuomari jakaa sen halutessaan parhaalle urokselle sekä parhaalle 

nartulle, jotka eivät kilpaile pentu-, juniori- tai veteraaniluokassa. CACIBeja 

vaaditaan kansainvälisen muotovalion arvoon. 

 

NORD- eli Pohjoismaisessa näyttelyssä jaetaan kansallisen sertifikaatin lisäksi 

NORD-serti parhaalle urokselle sekä parhaalle nartulle. NORD-sertejä kerättyään 

koira voi valioitua Pohjoismaiden Muotovalioksi. 

 

Sertifikaatit jaetaan myös kansallisissa kaikkien rotujen näyttelyissä, vain tiettyjä 

FCI:n roturyhmiä arvostelevissa ryhmänäyttelyissä sekä yhtä tai muutamaa rotua 

käsittävissä erikoisnäyttelyissä. 

 

Suomalainen koira valmistuu Suomen Muotovalioksi saavutettuaan kolme 

sertifikaattia. Vähintään yhden näistä tulee olla saavutettu yli kaksivuotiaana. 

 

Suomalaiset borderterrierit näyttelykehissä 

Melko suuri osa suomalaisista borderterriereistä käy koiranäyttelyssä vähintään 

kerran elämänsä aikana. Vuosina 2010 – 2020 rekisteröidyistä noin 2 200 

borderterrieristä 35 prosentilla on suomalainen näyttelytulos. Joka kolmas koira käy 

siis näyttelyssä elämänsä aikana – ei huonosti! 

 

Vuoden päänäyttelymme on erikoisnäyttely, joka tavallisimmin on järjestetty kesäisin 

Helsingissä. Näyttely vetää vuosittain 100 – 160 aikuisten luokkien koiraa sekä 



parikymmentä pentua. Tuomarit ovat tavallisesti joko brittikasvattajatuomareita tai 

pohjoismaisia kokeneita terrierispesialisteja. 

 

Erikoisnäyttelyn lisäksi rotujärjestömme järjestää vuosittain nuorille, alle 18 

kuukautta vanhoille koirille tarkoitetun Nuori border -päivän. Tapahtuma on 

epävirallinen, yleensä 60 – 80 koiran näyttely, jonka tuomariksi kutsutaan 

tavallisimmin eurooppalainen kasvattaja. Tämä nuorten koirien katselmus on paitsi 

hyvää harjoitusta pennuille ja nuorisolle, myös mukava piknik-tilaisuus kasvattajille 

ja kasvatinomistajille. 

 

Suomalainen näyttelyvuosi huipentuu Kennelliiton joulukuussa järjestämiin Voittaja-

näyttelyihin Helsingissä. Nämä yhdet maailman suurimmista koiranäyttelyistä, 

Helsinki Winner sekä Finnish Winner ovat jopa 8 000 koiran huikeita näyttelyitä, 

joiden parhaille jaetaan vuoden voitokkaimpien tittelit. Voittaja- ja Juniorivoittaja-

tittelit saaneet koirat saavat osallistumisoikeuden Cruftsiin. Borderterriereitä on 

kehässä vuosittain 50 – 80. 

 

Kotimaan kehien lisäksi suomalaiset näyttelyharrastajat kiertävät borderterriereidensä 

kanssa aktiivisesti ulkomailla. Eniten näyttelymatkoja tehdään Pohjoismaihin, 

Venäjälle sekä Baltian maihin. Vuosina 2010 – 2020 suomalaisille borderterriereille 

on myönnetty hieman yli sata FCI:n kansainvälistä C.I.B.-valiotitteliä. 
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