
Järjestäjä: Suomen Terrierijärjestö ry.

Tervetuloa näyttelyymme, 
Toivotamme sinut tervetulleeksi Suomen Terrierijärjestön näyttelyyn 
Terri-Eriin Hakunilan Urheilupuistoon Vantaalle. Näyttelyymme on 
ilmoitettu lähes 800 koiraa. Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyt-
telyn aikataulu, josta selviävät arvioidut arvosteluajat. Huomioithan, että 
kehät alkavat porrastetusti klo 9 ja 10. Koirat, jotka eivät osallistu ryhmä-
kilpailuihin, saavat poistua arvostelun jälkeen. Näyttelyssä on parikilpai-
lu, johon voi ilmoittaa koirat ilmaiseksi näyttelyn palkintojenjakopistees-
sä. Parikilpailuun osallistuvien koirien tulee olla ilmoitettu näyttelyyn. 
Koirien tulee olla saman rotua, uros ja narttu. 

Yleistä näyttelystä
Näyttelykehät sijaitsevat ulkona, nurmikentällä. Varauduthan myös sade-
säähän, elokuun päivät voivat yllättää. Ota mukaan siis tarvittaessa sade-
vaatetta ja lämmintä vaatetta. Koiria ei missään tapauksessa saa jättää au-
toihin aurinkoisella tai lämpimällä säällä. Pystytäthän teltat ja häkit niille 
osoitetuille paikoille. Yleisen turvallisuuden vuoksi ja mahdollista hä-
lytysajoneuvoliikennettä varten näyttelyalueen käytävät ja pelastustiet 
täytyy jättää vapaaksi koirahäkeistä ja teltoista. Epäselvissä tilanteissa 
henkilökunta auttaa paikan löytämisessä. Näyttelyalue avataan klo 7.30. 
Koirien tulee saapua paikalle vähintään 1 tunti ennen arvioitua arvos-
teluaikaa. Tuomarit arvostelevat noin 15-18 koiraa tunnissa. Muistathan 
ottaa mukaan koiran rekisterikirjan, rokotustodistuksen, numerolapun, 
vesikupin ja makuualustan. 

Jokainen vastaa siitä, että näyttelyalue on siisti. Tupakointi on sallittu 
vain siihen osoitetulla paikalla. 

Näyttelypaikka on Hakunilan Urheilupuisto, Luotikuja 1, Vantaa. Por-
voon moottoritietä tultaessa lähde Kehä III länteen, kaikilta muilta sisään-
tuloteiltä Kehä III itään. Kehä III:lta käänny HAKUNILAN suuntaan ja aja 
Hakunilantietä ohi valo-ohjatun risteyksen, jossa opaste URHEILUPUIS-
TO. Seuraa opasteita urheilupuiston pysäköintialueelle.

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään muutamia tuomarimuutok-
sia (* merkki edessä) suuren koiramäärän vuoksi.  Varatuomariksi on 
ilmoitettu Harri Lehkonen, # merkki, joten hänelle siirretyistä roduista ei 
peruutusmaksuja tule. Mikäli et halua esittää koiraasi näyttelyssä tuoma-
rimuutoksen vuoksi, postita oheinen peruutuslipuke viimeistään 20.8.18 
(postileima). 

Rokotukset ja tunnistusmerkitä

Rokotukset tarkistetaan sisääntulossa klo 7.30 alkaen. Näyttelyyn tulta-
essa on esitettävä koiran rokotustodistus, myös koirasta, joka ei osallistu 
itse näyttelyyn. Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n 
tunnistusmerkintä- ja rokotusmääräyksiä sekä dopingsääntöjä (www.
kennelliitto.fi ) Typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyyn. Epäselvä 
tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan. Näyttelytoimikunta ei suorita maksua takaisin, mikäli koira hylä-
tään puutteellisten rokotuksien vuoksi. 

Palkinnot
Koiran saamat palkinnot jaetaan näyttelyn palkintojenjakopisteessä ar-
vostelulipuketta vastaan. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen. Näyttelyssä 
palkitaan myös näyttelyyn ensimmäisenä ilmoitettu koira, näyttelyn van-
hin koira ja eniten kasvattejaan mukaan saanut kasvattaja. 

Pysäköinti, luettelot ja sisäänpääsy
Pysäköinti on maksullinen ns. lähiparkissa (hiekkakenttä), 5 euroa, muut 
parkkialueet ovat maksuttomia. Pysäköintialueiden ulkopuolella pysä-
köitäessä on syytä ottaa huomioon yleiset liikennesäännöt. Näyttelytoi-
mikunta ei vastaa mahdollisista pysäköintivirhemaksuista. 
Luetteloita myydään sisääntulojen yhteydessä 6 euron hintaan. Sisään-
pääsymaksua ei ole. Näyttelyalueella on kahvila ja myyntikojuja. Varaat-
han käteistä rahaa mukaan, sillä lähimmälle pankkiautomaalille on mat-
kaa, eikä kaikilla myyjillä ole pankkikortinlukijaa välttämättä. 

Puhelintiedustelut
Ilmoittautumisia sekä kasvattaja- ja jälkeläisluokkia koskevat tiedustelut 
Showlink Oy (ark. klo 11-17) puh. 09 8873 0320 tai sähköposti info@show-
link.fi . Ennen näyttelyä: iltaisin, Carita Natunen, 050 531 3085 tai terrie-
ri2018@gmail.com Näyttelyn aikana tiedustelut näyttelyn toimisto Riitta 
Partala, 0400 225 234 tai Carita Natunen, 050 531 3085.

Tervetuloa mukaan Terri-Eriin!
STJ-FTO Ry:n Näyttelytoimikunta

PERUUTUS TUOMARINMUUTOKSEN VUOKSI 
Peruutan koirani ilmoittautumisen Terri-Eri -koiranäyttelyyn tuomarinmuutoksen vuoksi  
(merkitty aikatauluun *-merkillä) ja liitän mukaan koirani numerolapun sekä maksukuitin. 
Huom. postita viimeistään 20.8.2018

Koiran rotu • Dog’s breed ______________________________________________

Koiran nimi • Dog’s name ______________________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksu • Entry fee _______ €

Tilinumero • Account number___________________________________________

Saajan nimi • Owner’s name: ____________________________________________

Osoite • Address  _____________________________________________________

Päiväys  ja allekirjoitus • Date and signature: _______________________________

Laita kuoreen tämä sivu numerolapun ja kuitin kera ja postita osoitteella:
Suomen Terrierijärjestö ry, c/o Matti Luoso Hämeentie 152 D 96, 00560 Helsinki
Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä ja 
palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut. 

Terri-Eri 25.8.2018, Kirsti Smithin muistonäyttely
Vantaa, Hakunilan Urheilupuisto



Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ 2  
Mette Soerum, Denmark ........................................................... 58
amerikankarvatonterrieri ...........................................................15 10:00
amerikanrottaterrieri .................................................................... 3 
dandiedinmontinterrieri ............................................................12 11:00
sileäkarvainen kettuterrieri ........................................................16 
karkeakarvainen kettuterrieri ....................................................12 

KEHÄ 3  
Gertrud Hagström, Sweden ...................................................... 60
jackrussellinterrieri .....................................................................18 10:00
parsonrussellinterrieri ................................................................26 11:00
* valkoinen länsiylämaanterrieri ...............................................16 

KEHÄ 4  
Ulla Lethenström, Sweden ........................................................ 55
vehnäterrieri .................................................................................21 10:00
kerrynterrieri ................................................................................. 7 11:15
irlanninterrieri .............................................................................27 

KEHÄ 5  
Viive Maranik, Estonia .............................................................. 59
skotlanninterrieri .........................................................................25 10:00
australianterrieri ..........................................................................22 11:30
ceskyterrieri ..................................................................................12 

KEHÄ 6  
Bill Leslie, Ireland ..................................................................... 86
Harjoitusarvostelija: Haapaniemi Elina, glen of imaalinterrieri .
kääpiöbullterrieri .........................................................................22 09:00
bullterrieri ....................................................................................28 10:15
glen of imaalinterrieri .................................................................36 12:00
- pennut .......................................................................................... 2 
- urokset ........................................................................................14 
- nartut  .........................................................................................20 

KEHÄ 7  
Kaisa Metteri-Gold .................................................................... 83
yorkshirenterrieri (ei pennut) ....................................................10 9:00
silkkiterrieri (ei pennut) .............................................................29 
manchesterinterrieri (ei pennut) ...............................................26 11:30
amerikankääpiökettuterrieri ........................................................ 4 
brasilianterrieri (ei pennut) ........................................................14 

KEHÄ 8  
Dodo Sandahl, Sweden .............................................................. 91
Harjoitusarvostelija: Haapaniemi Elina, englanninkääpiöterrieri
englanninkääpiöterrieri ..............................................................50 09:00
- pennut .......................................................................................... 7 
- urokset ........................................................................................14 
- nartut  .........................................................................................29 
borderterrieri ...............................................................................41 12:00
- pennut .......................................................................................... 3 
- urokset ........................................................................................16 
- nartut  .........................................................................................22 

KEHÄ 9  
Andrew Westwood, United Kingdom ....................................... 73
norwichinterrieri .........................................................................25 10:00
norfolkinterrieri ...........................................................................18 11:30
lakelandinterrieri .........................................................................12 12:30
walesinterrieri ................................................................................ 3 
airedalenterrieri ...........................................................................15 

KEHÄ 10  
Mats Lindborg, Sweden ............................................................. 62
Harjoitusarvostelija: Satu Järvinen, cairnterrieri
cairnterrieri ..................................................................................40 10:00
- pennut .......................................................................................... 4 
- urokset ........................................................................................17 
- nartut  .........................................................................................19 
skyenterrieri .................................................................................22 12:15

KEHÄ 11  
Marius Nedelcu, Romania ......................................................... 97
amerikanstaff ordshirenterrieri ..................................................36 09:00
- pennut .......................................................................................... 8 
- urokset .......................................................................................... 8 
- nartut  .........................................................................................20 
staff ordshirenbullterrieri (ei PEN eikä JUN) ...........................61 11:00
- urokset ........................................................................................27 
- nartut  .........................................................................................34 

KEHÄ 12  
Harri Lehkonen ......................................................................... 68
Harjoitusarvostelija: Haapaniemi Elina, saksanmetsästysterrieri 
saksanmetsästysterrieri ................................................................. 2 09:00
#silkkiterrieri (pennut) ................................................................. 1 
#staff ordshirenbullterrieri (PEN & JUN) .................................27 
#brasilianterrieri (pennut)............................................................ 1 10:45
#yorkshirenterrieri (pennut) ........................................................ 3 
#manchesterinterrieri (pennut) ................................................... 4 
sealyhaminterrieri ......................................................................... 5 
bedlingtoninterrieri .....................................................................25 


