
TERVETULOA NÄYTTELYYN

Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme ja tervetuloa Tuo-
marinkartanon Vinttikoirakeskukseen Helsinkiin. Tämä kirje 
sisältää tärkeää tietoa onnistuneeseen näyttelyviikonlop-
puun, joten toivomme Sinun tutustuvan tähän huolella.

Liikenneyhteydet ja pysäköinti 

Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus sijaitsee Vanhan 
Tuusulantien varrella, näyttelypaikan osoite on Tuomarin-
kyläntie 1, 00690 Helsinki. Näyttelypaikalle on hyvät julkiset 
bussiyhteydet mm. Helsingin keskustasta. Aikataulut ja 
reitit löydät osoitteesta: www.hsl.fi

Pysäköinti näyttelyalueen välittömässä läheisyydessä 

maksaa 5 €. Näyttelyalueen portin läheisyydessä on pur-
kupaikka. Pysäköinninohjaajien ohjeita on ehdottomasti 
noudatettava. Autoja ei saa pysäköidä läheisen ratsastus-
koulun tielle eikä yleisten liikennesääntöjen vastaisesti. 
Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdollisista pysäköintivirhe-
maksuista. Aurinkoisella säällä koiria ei saa missään tapa-
uksessa jättää autoon. Järjestyksenvalvojat valvovat tämän 
ohjeen toteutumista. 

Ajo-ohjeet 

Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen osoite on Tuoma-
rinkyläntie 1, Helsinki. Pohjoisesta tultaessa ajetaan Tuu-
sulantietä (tie nro 45) Helsinkiin ja käännytään liittymästä 
Tammisto-Tapaninkylä. Liittymän jälkeen käännytään 
valoista vasemmalle suuntaan Paloheinä-Tuomarinkylä. 
Jatketaan Paloheinä-Tuomarinkylä –suuntaan suoraan 
opasteiden mukaan. Kun oikealla näkyy iso sininen kyltti: 
Tuomarinkylä, käännytään vasemmalle. Etelästä tultaessa 
ajetaan Tuusulantietä ja käännytään liittymästä Tuoma-
rinkylä - Itä-Pakila - Paloheinä. Ajetaan liikenneympyrästä 
toisesta ulosmenosta Tuomarinkylää kohti. Vinttikoirakes-
kus on heti oikealla. Kartat viimeisellä sivulla.

Asuntoautot 

Näyttelyalueen parkkipaikalla yöpyminen on kielletty.

Näyttelynumerot ja sisäänpääsy 

Oheisena koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran 
ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Sisäänpääsymaksut 

muilta ovat aikuinen 5 €, lapset aikuisen seurassa ilmai-
seksi. Oheisesta aikataulusta näet arvioidun rotukohtaisen 
arvosteluaikataulun. Koirien on tultava paikalle vähintään 
tuntia ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin 

viimeistään klo 12. Arvostelu kehissä alkaa klo 10. Luettelo 
ei sisälly ilmoittautumismaksuun, luettelo maksaa 5 €. 

Näyttelyssämme on käytössä sähköinen näyttelyluettelo ja 
näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus 
on ladattavissa App Store- ja Google Play- sovelluskaupoista 
nimellä ”Showlink”. Sähköisen   näyttelyluettelon hinta so-
velluskaupassa on 2,99 €. Luettelo julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00. 

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä 

Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 8.00. Rokotustodis-
tusten ja tunnistusmerkintöjen tarkastus on sisäänpääsyn 
yhteydessä. Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliitto 
ry:n rokotus- ja tunnistusmerkintämääräyksiä. Näyttelyyn 
saapuessa jokaisesta koirasta on esitettävä rokotustodistus. 
Näyttelyyn osallistuvien koirien on myös oltava tunnis-
tusmerkittyjä joko mikrosirulla tai tatuoinnilla. Näyttelyn 
aikana paikalla on eläinlääkäri.
Näyttelytoimikunta ei palauta näyttelymaksua, jos koira 
hylätään rokotusten tarkastuksessa puutteellisten tai van-
hentuneiden rokotusten takia. Rokotusmääräykset löytyvät 
osoitteesta http://www.kennelliitto.fi /koiran-omistaminen/
koiran-rokotusmaaraykset

Tartuntataudit 

Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatuleh-
dukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfekti-
oon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan 
tulehdukseen, 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 sisäloistartunnat on asianmukaisesti hoidettava 
ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Antidoping-valvonta 

Pyydämme näytteilleasettajia ottamaan huomioon, että 
noudatamme Suomen Kennelliiton antidoping-sääntöjä. 
Dopingvalvonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta 
tietoa osoitteesta http:// www.kennelliitto.fi /koiraharras-
tukset/antidoping 

Tuomarimuutokset 

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään muutamia 
tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheisesta aikataulusta. 
Etukäteen varalle ilmoitetulle tuomarille siirretyt rodut on 
merkitty # -merkillä. Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli 
rotu on siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomarille. 

Järjestäjä: Ladies Kennel Club ry (LKC) 

Tervetuloa mukaan tekemään hyvää! Ladies Summer Show & Ladies Summer Puppy Show ovat 
hyväntekeväisyysnäyttelyitä ja lahjoituskohteena – Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry



Palkinnot ja käännöspalvelu 

Kaikki rotukohtaiset palkinnot saa arvostelulipuketta 
vastaan palkintopisteestä. Palkinnot ovat noudettavissa 
sunnuntaina klo 16.30 asti ja niitä ei postiteta jälkikäteen. 
Ilmainen käännöspalvelu on toimiston yhteydessä. 

Teltat ja turvallisuus 

Näyttelyalueella tupakointi on ehdottomasti kielletty, 
alueen aitojen sisäpuolella ainoa sallittu tupakointipaikka 
on ruokalarakennuksen edessä olevalla hiekka-alueella 
(erikseen merkitty).

Kaikki käytävät on pidettävä riittävän vapaina, joten teltto-
jen pystyttäminen kehien ympärille on kielletty. Teltoille on 
varattu tilaa näyttelyalueen reunoille, välittömästi juoksuai-
dan viereen. Kaikkien näytteilleasettajien on ehdottomasti 
noudatettava näyttelyn järjestäjien ja järjestysmiesten 
ohjeita telttojen sijoittelussa. Teltoissa sisällä tupakoimi-
nen ja muu avotulen teko on ehdottomasti kielletty. Myös 
koirahäkkien sijoittelussa on otettava yleinen viihtyvyys ja 
turvallisuus huomioon. KOIRIA TAI TELTTOJA EI SAA KIIN-
NITTÄÄ JUOKSURATAA KIERTÄVÄÄN AITAAN. Aidan päällä 
ei saa myöskään istua, siihen ei saa nojata, eikä juoksuradal-
la saa kävellä tai viedä sinne koiria. 

Kehien sijainti ja varustus 

Kaikki kehät sijaitsevat ulkona nurmikentällä. Sää saattaa 
olla arvaamaton, joten varustauduthan sopivin jalkinein ja 
vaihtelevan sään edellyttämin varustein. 

Näyttelyalueen palvelut 

Näyttelyalueella toimii kanttiini ja paikalla on myös erilaisia 
koiratarvikkeiden myyntipisteitä. Alueella ei ole pankkiau-
tomaattia. 

Muuta huomioitavaa 

Ota mukaan ainakin hakaneula tms. numerolapun kiinnitys-
tä varten, näyttelyhihna ja vesikuppi. Näyttelyalueen siis-
teys on jokaisen näytteilleasettajan vastuulla. Muistathan 
huolehtia siitä, että korjaat koirasi jätökset, karvat ja muut 
roskat välittömästi pois.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut ennen näyttelyä: 
Showlink, arkisin klo 11–17, puh. (09) 8873 0320 tai 
info@showlink.fi  . 
Muut tiedustelut: Anne Sinisalo
050 309 3952  tai LKC@hotmail.fi 
Näyttelyn toimisto: 050 593 5078

Toivotamme kaikille viihtyisää näyttelyviikonloppua!

Näyttelymme kotisivut ovat osoitteessa: http://www.

showlink.fi /shows/lkc2019/

WC:T    TUPAKKA-ALUE



Arvioitu arvosteluaikataulu

#-merkityt ovat tuomarimuutoksia
Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli rotu on siirretty etukä-
teen varalle ilmoitetulle tuomarille. 

KEHÄ 1
Tuula Plathan ......................................................  80

tiibetinspanieli ............................................................... 17 10:00
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ....................................2 
cavalier kingcharlesinspanieli .................................. 31 
- pennut ..............................................................................1 
- urokset ........................................................................... 13 
- nartut  ............................................................................ 17 
lhasa apso ..........................................................................3 13:00
japanese chin ....................................................................5 
kiinanharjakoira ............................................................ 22 

KEHÄ 2
Saija Juutilainen .................................................  69

silkkiterrieri ........................................................................3 10:00
ceskyterrieri .......................................................................2 
australianterrieri ..............................................................7 
glen of imaalinterrieri ....................................................3 
amerikankarvatonterrieri .............................................1 
englanninkääpiöterrieri ................................................5 
coton de tuléar .................................................................4 
papillon ...............................................................................7 
phalène ...............................................................................1 
novascotiannoutaja ..................................................... 14 11:45
portugalinvesikoira .........................................................4 
labradorinnoutaja ........................................................ 18 

KEHÄ 3
Eeva Rautala ........................................................  70

ranskanbulldoggi ......................................................... 19 10:00
bostoninterrieri ................................................................3 
griffon belge ......................................................................2 
griffon bruxellois .............................................................1 
petit brabancon ...............................................................9 
shih tzu ............................................................................. 11 12:00
kingcharlesinspanieli .................................................. 15 
tiibetinterrieri ................................................................. 10 

KEHÄ 4
Lorena Lotzniker, Italy........................................  71

amerikanstaffordshirenterrieri ................................ 14 10:00
airedalenterrieri ...............................................................5 
vehnäterrieri ......................................................................1 
kerrynterrieri .....................................................................3 
bedlingtoninterrieri ........................................................3 
jackrussellinterrieri....................................................... 29 11:30
irlanninterrieri ...................................................................1 
walesinterrieri ...................................................................2 
norwichinterrieri ..............................................................1 
skotlanninterrieri .............................................................6 
kääpiöbullterrieri .............................................................6 

KEHÄ 5
Alberto Marengoni, Italy....................................  78

cairnterrieri ..................................................................... 33 10:00
- urokset ........................................................................... 17 
- nartut  ............................................................................ 16 

dandiedinmontinterrieri ...............................................5 
parsonrussellinterrieri ................................................. 14 12:00
karkeakarvainen kettuterrieri .....................................4 
sileäkarvainen kettuterrieri ..........................................3 
bolognese ..........................................................................1 
löwchen ..............................................................................1 
lagotto romagnolo (nartut + ROP) ......................... 17 

KEHÄ 6
Orietta Zilli, Italy .................................................  88

staffordshirenbullterrieri............................................ 30 10:00
- pennut ..............................................................................2 
- urokset ..............................................................................9 
- nartut  ............................................................................ 19 
borderterrieri ................................................................. 25 11:45
lagotto romagnolo (pennut + urokset) ...................9 
skyenterrieri.......................................................................4 
brasilianterrieri .................................................................2 
venäjänbolonka ...............................................................3 
venäjäntoy, lyhytkarvainen..........................................1 
venäjäntoy, pitkäkarvainen .........................................3 
valkoinen länsiylämaanterrieri ................................ 11 

KEHÄ 7
Irina Poletaeva ....................................................  85

Harjoitusarvostelija Päivi Eerola chihuahua lk, villakoirat
mopsi ...................................................................................9 10:00
prahanrottakoira ..............................................................3 
chihuahua, lyhytkarvainen ....................................... 23 
villakoirien mittaus ...........................................................  12:00
villakoira, toy .....................................................................7 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ...................................... 11 
villakoira, kääpiö, mu/ru/va .........................................7 
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ..........................8 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va ..........................8 
villakoira, iso, ha/ap/pu .................................................3 
villakoira, iso, mu/ru/va .................................................6 

KEHÄ 8
Sanna Kavén .......................................................  52

amerikancockerspanieli ................................................4 10:00
cockerspanieli ...................................................................9 
fieldspanieli .......................................................................2 
sileäkarvainen noutaja ............................................... 14 
barbet ..................................................................................2 
kiharakarvainen noutaja ...............................................1 
kultainennoutaja .......................................................... 20 
Annukka Paloheimo ...........................................  32

#chihuahua, pitkäkarvainen ..................................... 23 13:00
#yorkshirenterrieri ...........................................................9 

KEHÄ 9
Maija Mäkinen ....................................................  55

englanninspringerspanieli ........................................ 18 10:00
espanjanvesikoira ......................................................... 10 
kooikerhondje ..................................................................2 
havannankoira ............................................................... 11 
maltankoira........................................................................4 
bichon frisé ..................................................................... 10 
Hilde-Marie Fredriksson ....................................  4

Junior handler ....................................................................  13:30
- nuoremmat .....................................................................2 
- vanhemmat .....................................................................2 



Ryhmäkilpailut

Ryhmäkilpailut aloitetaan noin klo 15.30. 
Ryhmäkilpailujen aikataulu ja järjestys voivat muuttua, joten 
koiranomistajan on itse huolehdittava siitä, että on paikalla 
arvostelun alkaessa.

FCI 3 / 8  ...........................................................................Eeva Rautala
FCI 9 ....................................................................................  Orietta Zilli
paras veteraani  ..................................................... Irina Poletaeva
paras kasvattajaryhmä  ........................................ Tuula Plathan

BEST IN SHOW  .................................................... Saija Juutilainen

Pysäköintialueet


