
Oheisena näyttelymme aikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. Otathan mukaan näyttelyyn 
koirasi rekisteritodistuksen, rokotustodistuk-
set, näyttelynumeron ja hakaneulan tai muun 
pidikkeen numerolapun kiinnittämistä var-
ten. Muista myös koiran näyttelyremmi, ma-
kuualusta ja vesikuppi. Aamulla näyttelypai-
kalla voi olla vielä viileää, joten varaa mukaan 
lämmintä vaatetta. 
Muistathan kerätä pois koirasi jätökset näyt-
telypaikalta ja huolehtia muutenkin siitä, että 
koirasi käyttäytyy asiallisesti. 
Lämpötila päivän aikana saattaa nousta ke-
säisen kuumaksi. Älä siis missään nimessä jätä 
koiraasi autoon, ja huolehdi siitä, että sillä on 
mukana vettä juotavaksi. 
Rokotustodistusten tarkastetaan pistokokei-
na. Näyttelypaikalle voi saapua 8.30. Koirien 
tulee saapua näyttelypaikalle noin tuntia en-
nen arvioidun arvosteluajan alkua, kuitenkin 
viimeistään klo 12.30. Tuomari arvostelee kes-
kimäärin 15–20 koiraa tunnissa. 
Näyttelyssämme noudatetaan Etelä-Suo-
men AVI:n koronaohjeistuksia. Toiveena 
on, että kaikki alueelle tulevat huomioivat 
koronan kannalta terveysturvallisuuden, 
huomioivat turvavälit sekä  muut alueella 
olevat.
Suosittelemme kasvomaskin tai visiirin käyt-
töä näyttelyalueella ja kehässä. Ethän tule ta-
pahtumaan, jos sinulla on minkäänlaisia koro-
natartuntaan viittaavia oireita tai tunnet olosi 
muutoin sairaaksi. Otathan muut huomioon 
pitämällä koko ajan vähintään 1–2 metrin tur-
vavälin muihin. Huolehdi käsihyginiasta, pese 
käsiä ja käytä käsidesiä. 
Telttoja alueella saa pystyttää, mutta toi-
vomme, että telttojen väliin jätetään valin-
tään metrin välit sekä muutenkin huomioi-
daan terveysturvallisuus. 
Kehäkartta sekä teltta-alueen sijainnit julkais-
taan kerhon nettisivuilla sekä Facebookissa 
ennen näyttelyä
Alueella ei ole kahviota, suosittelemme omien 
eväiden ottamista mukaan.

Näyttelypaikka
Hakunilan Urheilupuisto, Luotikuja 2, 01200 
Vantaa (Vanha Hiihtostadion), alueella viitoi-
tus parkkipaikalle sekä kehiin.
Näyttelyymme ei ole pääsymaksua, myös py-
säköinti on maksuton. 

Luettelo ja arvostelut
Näyttelyssämme on käytössä vain sähköinen 
näyttelyluettelo, tätä varten puhelimeen tu-
lee ladata Showlink-mobiilisovellus. Näyttely-
luettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista nimellä ”Sho-
wlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon 
hinta sovelluskaupassa on 2,99 €. Luettelon 
voi sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen 
näyttelyä, mutta luettelon sisältö julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Arvostelut kirjoitetaan sähköisenä, joten ke-
hästä ei jaeta paperista arvostelulomaketta. 
Arvostelut lähetetään koiran arvostelun pää-
tyttyä ilmoittajan sähköpostiosoitteeseen. Ne 
ovat luettavissa myös Showlinkin tulospalve-
lusta sekä Kennelliiton jalostustietojärjestel-
mästä koirasi tiedoista.

Tiedustelut 
Tiedustelut näyttelypäivänä
Sari Pöyhönen, puh. 050 555 3038
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17)
puh. (09) 887 30 320 e-mail: info@showlink.fi

Tuomarinmuutokset
Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistu-
misen näytteyyn tulleen tuomarinmuu-
toksen vuoksi,  lähetä maksajan tiedot 
ja tilinumero, koiran numerolappu sekä 
kopio kuitista viimeistään 10.9. päivätyl-
lä kirjeellä tai sähköpostitse osoitteeseen  
Susan Marttina, Tilanhoitajankaari 30 A 7, 
00790 Helsinki tai  susan.marttina@gmail.com

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuk-
sen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobii-
lisovellus toimii virallisena rokotustodistukse-
na kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa.  
Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  
yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle 
annetun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  
mukainen  rokotuksen  viimeinen  voimassa-
olopäivä. Jos koiran osallistuminen hylätään 
puutteellisten rokotusten takia, ilmoittautu-
mismaksua ei makseta takaisin.
Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tart-
tuvaa maksatulehdusta vastaan koiran pi-
tää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Te-
hosterokotuksesta 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-, parvovirusripuli- 
ja tarttuva maksatulehdusrokotuksen sekä 
raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikis-
sa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen 
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika). Koira 
saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä muita 
määräyksiä:
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan 
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KEHÄ 1
Pauliina Sjöholm
*borderterrieri urokset ................ 73 09.30
Junioriluokka .....................................12 
Nuorten luokka .................................14 
Avoin luokka ......................................19 
Lounastauko n. klo 12.30-13.30 
Kehät jatkuvat 13.30

Käyttöluokka ........................................ 4 
Valioluokka .........................................12 
Veteraaniluokka ................................12 
Jälkeläisluokka
Kasvattajaluokka

KEHÄ 2
Tinna Grubbe, Tanska
* borderterrieri pennut+nartut .. 83 09.30
- pennut ................................................18 
Urokset 5–7 kk ..................................... 4 
Urokset 7–9 kk ..................................... 4 
Nartut 5–7 kk ....................................... 4 
Nartut 7–9 kk ....................................... 6 
- nartut  ................................................65 
Junioriluokka .....................................15 
Nuorten luokka .................................12 
Lounastauko n. klo 12.30-13.30 
Kehät jatkuvat 13.30

Avoin luokka ......................................17 
Käyttöluokka ........................................ 1 
Valioluokka .........................................14 
Veteraaniluokka .................................. 6 
Rotunsa paras pentu
Rotunsa paras juniori
Rotunsa paras veteraani
Rotunsa paras
Paras pää

Tervetuloa!

maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tart-
tuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripu-
liin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tuleh-
dukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa 
ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa 
oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman 
talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisälois-
tartunnat on asianmukaisesti hoidettava en-
nen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 

Tunnistusmerkintä 
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tunnistusmerkintänä hyväksytään tatuointi 
tai mikrosiru. 
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru 
estää koiran osallistumisen tapahtumaan. 

Antidoping-valvonta 
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidoping-säännöt koskevat kaikkia Suomen 
Kennelliiton myöntämiä näyttelyjä, kilpailuja 
ja kokeita. Lisätietoa tietoa osoitteessa www.
kennelliitto.fi


