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Tervetuloa Vetcare Syysnäyttelyyn
Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme ja ter-
vetuloa Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuk-
seen Helsinkiin! Näyttelyyn on ilmoittautunut 
noin 1500 koiraa. Tämä kirje sisältää tärkeää 
tietoa onnistuneeseen näyttelyviikonloppuun, 
joten toivomme Sinun tutustuvan tähän huo-
lella.

Liikenneyhteydet ja pysäköinti
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus sijait-
see Vanhan Tuusulantien varrella, ks. oheinen 
kartta. Näyttelypaikan osoite on Tuomarin-
kyläntie 1, 00690 Helsinki.
Näyttelypaikalle on hyvät julkiset bussiyhtey-
det mm. Helsingin keskustasta. Aikataulut ja 
reitit löydät www.hsl.fi 
Koiramäärä tuo haasteita alueen parkkipai-
koille ja näyttelytoimikunta toivoo, että läheltä 
tulevat näytteilleasettajat ja katsojat tulisivat 
julkisilla kulkuvälineillä tai pyytäisivät jonkun 
tuomaan ja hakemaan heidät näyttelypaikalta. 
Parkkialueet tulevat olemaan todennäköisesti 
riittämättömät. Näyttelyalueen pysäköintialu-
eilla peritään 5 euron parkkimaksu. Näyttely-
alueen portin läheisyydessä on purkupaikka. 
Autoja ei saa pysäköidä läheisen ratsastuskou-
lun tielle eikä yleisten liikennesääntöjen vastai-
sesti. Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdollisis-
ta pysäköintivirhemaksuista. 

Koiria ei saa missään tapauksessa jättää au-
toon. Järjestyksenvalvojat tarkastavat autoja, ja 
mikäli niissä on koiria asiasta tehdään ilmoi-
tus.

Näyttelynumerot ja sisäänpääsy
Oheisena koirasi näyttelynumero, joka oikeut-
taa koiran ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. 
Sisäänpääsymaksut muilta ovat 5 e/aikuinen, 
lapset aikuisen seurassa ilmaiseksi.
Oheisesta aikataulusta näet arvioidun rotu-
kohtaisen arvosteluaikataulun. Koirien on 
tultava paikalle vähintään tuntia ennen rodun 
arvioitua arvosteluaikaa.

Rokotusmääräykset ja tunnistus-
merkintä 
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliit-
to – Finska Kennelklubben ry:n rokotus- ja 
tunnistusmerkintämääräyksiä. Näyttelyyn 
saapuessa jokaisesta koirasta on esitettävä ro-

kotustodistus. Näyttelyyn osallistuvien koirien 
on myös oltava tunnistusmerkittyjä joko mi-
krosirulla tai tatuoinnilla. Rokotustodistusten 
tarkastus alkaa klo 7.30. Rokotustodistusten 
ja tunnistusmerkintöjen tarkastus on sisään-
pääsyn yhteydessä. Turistikoirat ovat sallittuja, 
mutta niiden rokotustodistukset tarkistetaan ja 
rokotusten on oltava voimassa. Näyttelyn aika-
na paikalla on eläinlääkäri.
Näyttelytoimikunta ei suorita näyttelymaksua 
takaisin, jos koira hylätään rokotusten tarkas-
tuksessa puutteellisten tai vanhentuneiden 
rokotusten takia. Rokotusmääräykset, tunnis-
tusmerkintäohjeet ja muut näyttelysäännöt 
löytyvät osoitteesta www.kennelliitto.fi /tie-
toa-meista/saannot-ja-ohjeet

Antidoping-valvonta
Pyydämme näytteilleasettajia ottamaan huo-
mioon, että Suomen Kennelliiton valtuuston 
hyväksymät antidoping – säännöt ovat astu-
neet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta kos-
kee kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä 
näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtai-
sinta tietoa osoitteesta www.kennelliitto.fi .

Luettelo
Luettelo on kaksipäiväinen ja sen myyntihinta 
on 5 euroa.

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
muutamia tuomarimuutoksia, jotka selviävät 
oheisesta aikataulusta Etukäteen varalle ilmoi-
tetulle tuomarille siirretyt rodut on merkitty # 
-merkillä muille tuomareille siirretyt rodut on 
merkitty *-merkillä.
Näyttelymaksua ei palauteta mikäli rotu on 
siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomaril-
le. Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa 
osallistumisensa muille tuomareille siirtämi-
sen takia, pyydetään palauttamaan viimeisen 
sivun kaavake sen yhteydessä olevien ohjeiden 
mukaisesti.

Palkinnot ja käännöspalvelu
Kaikki rotukohtaiset palkinnot ovat noudet-
tavissa arvostelulipuketta vastaan palkinto-
pisteestä. Palkinnot ovat noudettavissa sun-
nuntaina klo 16.30 asti ja niitä ei postiteta 
jälkikäteen. Ilmainen käännöspalvelu on toi-
miston yhteydessä.
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Teltat ja turvallisuus
Näyttelyalueella tupakointi on ehdottomasti 
kielletty, alueen aitojen sisäpuolella ainoa sal-
littu tupakointipaikka on 2. rakennuksen edes-
sä. Kaikenlainen avotulen teko nurmialueella 
on kielletty.
Kaikki käytävät on pidettävä riittävän vapaina, 
joten telttojen pystyttäminen kehien ympärille 
on kielletty. Teltoille on varattu tilaa näytte-
lyalueen reunoille, välittömästi juoksuaidan 
viereen. Telttoja ei saa laittaa kiinni toisiinsa. 
Kaikkien näytteilleasettajien on ehdottomasti 
noudatettava näyttelyn järjestäjien ja järjestys-
miesten ohjeita telttojen sijoittelussa. Teltoissa 
sisällä tupakoiminen on ehdottomasti kiellet-
ty. Myös koirahäkkien sijoittelussa on otettava 
yleinen viihtyvyys ja turvallisuus huomioon. 
KOIRIA TAI TELTTOJA EI SAA KIINNIT-
TÄÄ JUOKSURATAA KIERTÄVÄÄN AI-
TAAN. Aidan päällä ei saa myöskään istua, sii-
hen ei saa nojata, eikä juoksuradalla saa kävellä 
tai viedä sinne koiria.

Kehien sijainti ja varustus
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona nurmikentällä. 
Elokuun lopun sää saattaa olla kovin arvaama-
ton ja nurmi on aina aamuisin kostea, joten va-
rustauduthan sopivin jalkinein ja vaihtelevan 
sään edellyttämin varustein. Kehäkartta on 
luettelossa ja nähtävänä näyttelyalueella.

Ryhmäkilpailut alkavat n. klo 15.30.
Näyttelyalueen palvelut
Näyttelyalueella toimii hyvin varustettu kant-
tiini ja paikalla on myös erilaisia koiratarvik-
keiden myyntipisteitä.
Alueella ei ole pankkiautomaattia.

Muuta huomioitavaa
Ota mukaan ainakin hakaneula tms. numero-
lapun kiinnitystä varten, näyttelyhihna ja vesi-
kuppi.
Näyttelyalueen siisteys on jokaisen näytteillea-
settajan vastuulla. Muistathan huolehtia siitä, 
että korjaat koirasi jätökset, karvat ja muut 
roskat välittömästi pois.

Neuvontanumerot
Olemme mielellämme käytettävissänne kaikis-
sa näyttelyymme liittyvissä kysymyksissä:
helena.jarvelin@gmail.com
Näyttelypäivien aikana voit soittaa myös toi-
mistoon, puh. 050 307 7734
Kasvattajaluokkia ja koirien ilmoittautumistie-
toja koskevat tiedustelut: Showlink, puh 09 887 
30 320 arkisin klo 12 – 17 tai info@showlink.fi 

Näyttelypäivien aikana käänny tarvittaessa toi-
mihenkilöidemme puoleen – olemme näytteil-
leasettajien palveluksessa kaikissa näyttelyym-
me liittyvissä asioissa.

Lämpimät kiitoksemme Vetcare Oy:lle, näyt-
teilleasettajillemme, tuomareillemme ja näyt-
tely-yleisölle miellyttävästä yhteistyöstä.

Toivotamme kaikille viihtyisää näyttelyviikon-
loppua ja rehtiä kilpailuhenkeä!

www.showlink.fi /shows/vetcaresyysnayttely2018/
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Lauantai

KEHÄ 1  
Kristin Kerem, Viro ....................... 25 
* saluki ....................................................25 11:30
Junior handler ............................................  13:00
10-13 vuotiaat ..........................................8 
14-17 vuotiaat ........................................10 
KEHÄ 2  
Katrin Raie, Viro ........................... 37 
Harjoitusarvostellija Kristin Kerem; etnankoira, 
faaraokoira, ibizanpodencot ..................... 
etnankoira .................................................8 10:00
faaraokoira ................................................3 
ibizanpodenco, karkeakarvainen ...........1 
ibizanpodenco, lyhytkarvainen ..............1 
thai ridgeback ...........................................3 
perunkarvatonkoira, keskikokoinen .....1 11:00
harmaa norjanhirvikoira ........................7 
basenji .....................................................13 
KEHÄ 3  
Tiina Hallstén ................................ 36 
airedalenterrieri .......................................1 10:00
kerrynterrieri ...........................................6 
brasilianterrieri ........................................2 
bullterrieri ................................................1 
staff ordshirenbullterrieri ........................8 
amerikanstaff ordshirenterrieri ............18 11:00
KEHÄ 4  
Erika Häkkinen ............................. 42 
Harjoitusarvostelija Jarmo Vuorinen; amerikana-
kita, akita, alaskanmalamuutti, eurasier . 
amerikanakita ..........................................4 10:00
akita ...........................................................2 
alaskanmalamuutti ..................................8 
eurasier......................................................4 
buhund ......................................................3 
Spitsien mittaus ......................................... 11:15
kleinspitz, musta ja ruskea .....................2 
kleinspitz, muut värit ..............................6 
kleinspitz, valkoinen ...............................1 
mittelspitz, musta ja ruskea ....................1 
mittelspitz, muut värit .............................8 
mittelspitz, valkoinen ..............................3 
KEHÄ 5  
Lena Danker-Höglund .................. 58 
sileäkarvainen noutaja ............................4 10:00
kiharakarvainen noutaja .........................1 
chesapeakelahdennoutaja .......................1 
barbet ........................................................2 
espanjanvesikoira.....................................6 
lagotto romagnolo ...................................7 
portugalinvesikoira .................................3 11:15
irlanninvesispanieli .................................1 
viiriäiskoira ...............................................1 

belgianpaimenkoira, groenendael .........2 
belgianpaimenkoira, malinois ...............2 
belgianpaimenkoira, tervueren ..............6 
welsh corgi cardigan ................................8 
welsh corgi pembroke ...........................12 
* brienpaimenkoira / briardi ..................2 
KEHÄ 6  
Marianne Holm ............................. 52 
australianpaimenkoira ..........................12 10:00
pieni amerikanpaimenkoira ...................1 
serra de airesinpaimenkoira ...................1 
bouvier ......................................................1 
kuvasz ........................................................1 
pumi ..........................................................3 11:00
schipperke .................................................4 
australiankelpie ........................................2 
saarloos wolfh ond....................................1 
thaimaanpystykorva ................................1 
volpino italiano ........................................3 
samojedinkoira ......................................22 
KEHÄ 7  
Gitte Finnich Pedersen, Tanska .... 82 
fi eldspanieli ..............................................2 10:00
amerikancockerspanieli ........................11 
cockerspanieli ........................................23 
walesinspringerspanieli ........................23 12:00
englanninspringerspanieli ....................23 
KEHÄ 8  
Gunnar Nymann, Tanska .............. 82 
vehnäterrieri .............................................2 10:00
valkoinen länsiylämaanterrieri ..............6 
yorkshirenterrieri ....................................4 
irlanninsusikoira ......................................9 
skotlanninhirvikoira ...............................5 11:15
venäjänvinttikoira ..................................13 
englanninvinttikoira................................1 12:15
whippet ...................................................31 
- pennut ....................................................1 
- urokset ....................................................9 
- nartut  ...................................................21 
italianvinttikoira ....................................11 
KEHÄ 9  
Hilkka Salohalla ............................ 81 
jämtlanninpystykorva .............................2 09:00
pohjanpystykorva ....................................1 
shiba ..........................................................9 
japaninpystykorva ...................................8 
lapinporokoira..........................................6 10:00
australianterrieri ....................................17 
lakelandinterrieri .....................................1 11:30
manchesterinterrieri ...............................1 
norfolkinterrieri .......................................4 
norwichinterrieri .....................................6 
skyenterrieri .............................................3 
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira 2 
schapendoes .............................................6 
lancashirenkarjakoira ..............................4 
partacollie ...............................................11 

Arvioitu arvosteluaikataulu
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KEHÄ 10 ............................................  Riitta 
Liisa Lehtonen ............................... 75 
labradorinnoutaja ..................................36 10:00
- urokset ..................................................12 
- nartut  ...................................................24 
kultainennoutaja ....................................32 12:00
- urokset ..................................................10 
- nartut  ...................................................22 
* novascotiannoutaja ...............................7 
KEHÄ 11  
Tarja Löfman ................................. 69 
* valkoinenpaimenkoira .........................6 10:00
mudi ..........................................................1 
polski owczarek nizinny .........................2 
beaucenpaimenkoira / beauceron .........1 
shetlanninlammaskoira ........................41 
- pennut ....................................................5 
- urokset ..................................................13 
- nartut  ...................................................23 11:30
* hollanninpaimenkoira, kk ...................1 
* hollanninpaimenkoira, lk ....................1 
* maremmano-abruzzese........................1 
* saksanpaimenkoira ...............................4 
* saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen ..2 
* tsekinpaimenkoira ................................4 
* vanhaenglanninlammaskoira ..............2 
* kooikerhondje .......................................3 
KEHÄ 12  
Svein Bjørnes, Tanska .................... 40 
saksanmetsästysterrieri ...........................1 10:00
irlanninterrieri .........................................4 
amerikankarvatonterrieri .......................2 
bedlingtoninterrieri .................................2 
englanninkääpiöterrieri ..........................1 
ceskyterrieri ..............................................1 
dandiedinmontinterrieri ........................3 
glen of imaalinterrieri .............................3 
sealyhaminterrieri ...................................1 11:00
silkkiterrieri ..............................................4 
cairnterrieri ..............................................7 
skotlanninterrieri .....................................9 
sileäkarvainen kettuterrieri ....................2 
KEHÄ 13  
Tuula Savolainen ........................... 66 
sileäkarvainen collie ..............................14 10:00
pitkäkarvainen collie .............................13 
bordercollie ..............................................9 11:30
länsigöötanmaanpystykorva ..................2 
suomenlapinkoira ..................................18 
azawakh ....................................................2 
sloughi .......................................................4 
afgaaninvinttikoira ..................................4 
KEHÄ 14  
Paavo Mattila ................................. 94 
karjalankarhukoira ..................................2 10:00
siperianhusky .........................................10 
chow chow ................................................8 

saksanpystykorva, keeshond ................15 11:00
saksanpystykorva, pomeranian ...........17 
borderterrieri .........................................13 
jackrussellinterrieri ...............................20 
parsonrussellinterrieri ............................9 

Sunnuntai

KEHÄ 1  
Svein Bjørnes, Tanska .................... 43 
cavalier kingcharlesinspanieli ..............30 10:00
- pennut ....................................................4 
- urokset ..................................................12 
- nartut  ...................................................14 11:00
griff on bruxellois .....................................2 11:45
petit brabancon ........................................1 
bichon frisé .............................................10 
KEHÄ 2  
Hilkka Salohalla ............................ 45 
hovawart .................................................10 10:00
bordeauxindoggi ......................................1 
bullmastiffi   ................................................2 
bokseri .......................................................3 
pyreneittenkoira .......................................4 11:00
englanninbulldoggi .................................7 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira .........1 
prahanrottakoira ......................................4 
havannankoira .......................................13 
KEHÄ 3  
Tuula Savolainen ........................... 56 
berninpaimenkoira ................................16 10:00
villakoira, iso, mu/ru/va .........................5 
Villakoirien mittaus .................................. 11:15
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ......2 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va .....5 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ....................3 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va ...................9 
villakoira, toy ..........................................10 12:15
venäjänbolonka ........................................4 
bostoninterrieri ........................................2 
KEHÄ 4  
Kristin Kerem, Viro ....................... 71 
Harjoitusarvostelija Paula Rekiranta; snautserit 
ja suursnautserit ........................................ 
tanskandoggi, ke/ti ................................10 10:00
tanskandoggi, mu/ha...............................9 
tanskandoggi, sininen .............................5 11:00
kääpiösnautseri, musta .........................11 
kääpiösnautseri, musta-hopea .............13 12:00
kääpiösnautseri, pippuri & suola ...........4 
kääpiösnautseri, valkoinen .....................5 
snautseri, pippuri & suola ......................7 
suursnautseri, pippuri & suola ...............1 
suursnautseri, musta ...............................6 
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KEHÄ 5  
Gunnar Nymann, Tanska .............. 86 
mopsi .......................................................16 10:00
ranskanbulldoggi ...................................24 11:00
kingcharlesinspanieli...............................1 12:15
papillon .....................................................6 
phalène ......................................................4 
venäjäntoy, pitkäkarvainen.....................1 
tiibetinterrieri...........................................7 
maltankoira ..............................................3 
tiibetinspanieli .......................................24 
KEHÄ 6  
Katrin Raie, Viro ........................... 60 
Harjoitusarvostelija Eija Halonen ............ 
chihuahua, pitkäkarvainen ...................26 10:00
chihuahua, lyhytkarvainen ...................34 11:30
- pennut ....................................................2 
- urokset ..................................................13 
- nartut  ...................................................19 
KEHÄ 7  
Gitte Finnich Pedersen, Tanska .... 52 
Harjoitusarvostelija Eija Halonen; lhasa apso 
Mäyräkoirien mittaus ............................... 9:45
mäyräkoira, pitkäkarvainen ...................4 10:00
kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen.........9 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen ........7 
mäyräkoira, karkeakarvainen ................8 11:00
kääpiömäyräkoira karkeakarvainen ......5 
kaniinimäyräkoira karkeakarvainen .....2 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ...................7 
kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen .........2 12:30
kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen ........1 
italianseisoja .............................................1 
basset hound ............................................4 
lhasa apso ..................................................2 
KEHÄ 8  
Paavo Mattila ................................. 19 
dobermanni ..............................................3 10:00
japanese chin ............................................5 
kiinanpalatsikoira, pekingeesi................1 
shih tzu ......................................................1 
#bolognese ................................................2 
#coton de tuléar .......................................7 
Lena Danker-Höglund .................. 31 
kiinanharjakoira ....................................14 11:30
löwchen .....................................................1 
broholminkoira ........................................2 
cane corso .................................................4 
rottweiler...................................................7 
isosveitsinpaimenkoira ...........................3 

KEHÄ 9  
Marianne Holm ............................. 79 
kääpiöpinseri ..........................................20 10:00
apinapinseri ..............................................2 11:00
pinseri .......................................................4 
shar pei ......................................................3 
kanariandoggi ..........................................2 
mastiffi   ......................................................2 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ..........2 
venäjänmustaterrieri ...............................4 
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen ..3 12:15
landseer .....................................................4 
leonberginkoira ........................................7 
tiibetinmastiffi   ..........................................7 
newfoundlandinkoira ...........................19 
KEHÄ 10  
Reino Korpela ................................ 87 
punainen irlanninsetteri .........................2 10:00
gordoninsetteri.........................................6 
auvergnenseisoja ......................................1 
bourbonnaisinseisoja ..............................2 
stabijhoun .................................................6 
bretoni .......................................................1 11:00
karkeakarvainen saksanseisoja ..............4 
lyhytkarvainen saksanseisoja ...............11 
lyhytkarvainen unkarinvizsla .................1 12:00
weimarinseisoja, lyhytkarvainen ...........2 
weimarinseisoja, pitkäkarvainen ...........1 
basset artésien normand .........................2 
petit basset griff on vendéen ...................4 
dreeveri .....................................................1 
beagle ........................................................1 
porcelaine .................................................1 
dalmatiankoira .......................................19 
suomenajokoira .......................................8 
venäjänajokoira ........................................1 
rhodesiankoira .......................................13 
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Lauantai 1.9.2018

Paras veteraani Marianne Holm
FCI 1 Tarja Löfman
FCI 10 Kristin Kerem, Viro
FCI 3 Svein Bjørnes, Tanska
FCI 8 Gitte Finnich Pedersen, Tanska
FCI 5 Paavo Mattila
Paras kasvattajaryhmä Tuula Savolainen

Sunnuntai 2.9.2018

Paras veteraani Marianne Holm
FCI 4 Gitte Finnich Pedersen, Tanska
FCI 2 Hilkka Salohalla 
FCI 6 Gitte Finnich Pedersen, Tanska
FCI 9 Gunnar Nymann, Tanska
FCI 7 Reino Korpela
Paras kasvattajaryhmä Tuula Savolainen

Best in Show Gunnar Nymann, Tanska

Ryhmäkilpailut
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PERUUTUS
Peruutan koirani osallistumisen Vetcare Syysnäyttelyyn koiranäyttelyyn 

1.-2.9.2018 tuomarimuutoksen vuoksi (aikataulussa *-merkki rodun edessä). 
Postita viimeistään 29.8.2018

Rotu _____________________________________________________________________

Koiran nimi _______________________________________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksun _____ euroa voi palauttaa tilille : (IBAN)

_________________________________________________________________________

Ilmoittautuminen on tehty  postitse  netin kautta

Saajan nimi _______________________________________________________________

Osoite ___________________________________________________________________

Postinumero ja toimipaikka __________________________________________________

Päiväys  __________________________________________________________________

Allekirjoitus _______________________________________________________________

Liitä tämän kupongin mukaan oheinen numerolappu kokonaisena.

POSTITA OSOITTEELLA: Syysnäyttely 
  Billings Erja
  Hilantie 244
 02480 Kirkkonummi

Järjestämisohje A 3.3. Näytteilleasettajan pyyn-
nöstä palautettavista ilmoittautumismaksuis-
ta (ks. Koiranäyttelysäännöt kohta 5) voidaan 
vähentää kohtuulliset käsittelykulut. Näyttely-
toimikunnan on em. tapauksissa palautettava 
ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa sii-
tä, kun näytteilleasettaja on toimittanut pank-
kiyhteystietonsa toimikunnalle. Näytteilleaset-
tajan tekemiä matkoja näyttelypaikkakunnalle 
ei korvata.


