
Järjestäjä: Suomen Terrierijärjestö ry.

Tervetuloa Suomen Terrierijärjestön näyttelyyn Terri-Eriin!
Suomen Terrierijärjestö ryn perinteinen TerriEri-näyttely on jälleen käsil-
lä. Tänä vuonna suurempana kuin vuosiin: näyttelyyn on ilmoitettu yli 1000 
koiraa! Ensimmäistä kertaa TerriERIssä mukana myös biewerterriereitä ja 
tenderfi eldinterriereitä.

Oheisena koirasi näyttelynumero sekä näyttelyn aikataulu, josta selviävät 
arvioidut arvosteluajat.Arvostelu kehissä aloitetaan klo 10. Koirat, jotka eivät 
osallistu ryhmäkilpailuihin, saavat poistua arvostelun jälkeen. Näyttelyssä 
on parikilpailu, johon voi ilmoittaa koirat ilmaiseksi näyttelyn palkintojen-
jakopisteessä. Parikilpailuun osallistuvien koirien tulee olla samaa rotua ja 
ilmoitettu näyttelyyn. 

Yleistä näyttelystä
Näyttelykehät  sijaitsevat  ulkona.  Huomioithan,  että  koska  aurinko  voi  pais-
taa  lämpimästi, koiria ei saa missään tapauksessa jättää autoon.

Pystytäthän  teltat  ja  häkit  kehän  ympärillä  olevan  uloimman  nauhan  ul-
kopuolelle, jotta kehien ympärille jää kulkutila. Yleisen turvallisuuden vuok-
si ja mahdollista hälytysajoneuvoliikennettä varten näyttelyalueenkäytävät  
ja  pelastustiet  täytyy  jättää  vapaiksi  koirahäkeistä  ja  teltoista.  Epäselvissä 
tilanteissa käänny näyttelyn järjestelyhenkilöstön puoleen.

Näyttelyalue  avataan  kello  08.00.  Koirien  tulee  saapua  näyttelypaikal-
le  vähintään  1  tunti  ennen  rodulle  annetun  arvosteluajan  alkamista.  Jos  
tarkkaa aloitusaikaa ei omalle rodullesi aikataulusta löydy, niin arviolta tuo-
marit  arvostelevat  noin  15–18  koiraa  tunnissa.  Muistathan  ottaa  mukaan  
näyttelyyn  koiran  rekisterikirjan,  rokotustodistukset,  näyttelynumeron ja 
hakaneulan numerolapun kiinnittämistä varten. Autathan pitämään näytte-
lyalueen siistinä!
Tupakointi on sallittu vain siihen osoitetulla paikalla. 

Näyttelypaikka on Hakunilan Urheilupuisto, Luotikuja 1, Vantaa. Por-
voon moottoritietä tultaessa lähde Kehä III länteen, kaikilta muilta sisääntu-
loteiltä Kehä III itään. Kehä III:lta käänny HAKUNILAN suuntaan ja aja Haku-
nilantietä ohi valo-ohjatun risteyksen, jossa opaste URHEILUPUISTO. Seuraa 
opasteita urheilupuiston pysäköintialueelle.

Puhelintiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut Showlink Oy 
(ark. klo 11-17) puh. 09 8873 0320 tai sähköposti info@showlink.fi . 
Muut tiedustelut ennen näyttelyä: puh. 040 561 4689 / Anne Eriksson
Näyttelyn aikana tiedustelut:  040 561 4689  tai  040 751 0604 / toimisto 

Palkinnot
Koiran saamat palkinnot jaetaan näyttelyn palkintojenjakopisteessä arvoste-
lulipuketta vastaan. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen. Näyttelyssä palkitaan 
myös näyttelyyn ensimmäisenä ilmoitettu koira, 1000 ilmoittautunut koira, 

näyttelyn vanhin koira ja eniten kasvattejaan mukaan saanut kasvattaja. 

Rokotukset ja tunnistusmerkitä

Rokotukset tarkistetaan sisääntulossa klo 8 alkaen. Näyttelyyn tultaessa on 
esitettävä koiran rokotustodistus, myös koirasta, joka ei osallistu itse näyt-
telyyn. Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliitto ry:n tunnistus-
merkintä- ja rokotusmääräyksiä sekä dopingsääntöjä (www.kennelliitto.fi ).  
Typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyyn. Epäselvä tatuointi tai toimi-
maton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan. 
Näyttelytoimikunta ei suorita maksua takaisin, mikäli koira hylätään puut-
teellisten rokotuksien tai tunnistusmerkinnän vuoksi. 

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään muutamia tuomarimuutoksia (* 
merkki edessä) suuren koiramäärän vuoksi. Varatuomariksi (# merkki) on 
ilmoitettu Karin Bergbom, hänelle siirretyistä roduista ei suoriteta maksun-
palautusta. Mikäli haluat peruuttaa koirasi näyttelystä tuomarimuutoksen 
vuoksi, postita oheinen peruutuslipuke viimeistään 22.8.2019

Pysäköinti, luettelot ja sisäänpääsy
Pysäköinti on maksullinen ns. lähiparkissa (hiekkakenttä), 5 euroa, muut 
parkkialueet ovat maksuttomia. Pysäköintialueiden ulkopuolella pysäköi-
täessä on syytä ottaa huomioon yleiset liikennesäännöt. Näyttelytoimikunta 
ei vastaa mahdollisista pysäköintivirhemaksuista. 
Luetteloita myydään sisääntulojen yhteydessä, hinta 5 euroa. Sisäänpääsy-
maksua ei ole. Näyttelyalueella on kahvila ja myyntikojuja. 
Varaathan käteistä rahaa mukaan, sillä lähimmälle pankkiautomaalille on 
matkaa, eikä kaikilla myyjillä ole pankkikortinlukijaa. 

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun 
tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play 
-sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon 
hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta 
näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna 
kello 6.00. 

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

PERUUTUS TUOMARINMUUTOKSEN VUOKSI 
Peruutan koirani ilmoittautumisen Terri-Eri -koiranäyttelyyn tuom-
arinmuutoksen vuoksi  (merkitty aikatauluun *-merkillä) ja liitän 
mukaan koirani numerolapun sekä maksukuitin. 
Huom. postita viimeistään 22.8.2019 (postileima).

Koiran rotu _________________________________________

Koiran nimi_________________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksu _______ €

IBAN ______________________________________________

Saajan nimi_________________________________________

Päiväys ja allekirjoitus _______________________________

Laita kuoreen tämä sivu numerolapun ja kuitin kera ja postita 
osoitteella:
STJ Terri-Eri-2019/ Lehmus, Kurkirinne 4, 02970 Espoo.
Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon 
kuluessa näyttelyn päättymisestä ja palautuksesta on oikeus vähentää käsit-
telykulut. 

TERRI-ERI 2019
Suomen Terrierijärjestön päänäyttely 24.8.2019
Vantaa, Hakunilan Urheilupuisto



Arvioitu arvosteluaikataulu
KEHÄ 1
Satu Järvinen, Tanska ......................................................... 55 
cairnterrieri ..................................................................................55 10:00
- pennut .......................................................................................... 9 
- urokset ........................................................................................26 
- nartut  .........................................................................................20 

KEHÄ 2
Allan Stephenson, Iso-Britannia ........................................ 61 
ceskyterrieri ..................................................................................16 10:00
skyenterrieri .................................................................................39 11:00
- pennut .......................................................................................... 2 
- urokset ........................................................................................18 
- nartut  .........................................................................................19 
sealyhaminterrieri ......................................................................... 6 

KEHÄ 3
Julie Coley, Iso-Britannia ................................................... 64 
Harjoitusarvostelija: Al-Bachy Anita, skotlanninterrieri, valkoinen 
länsiylämaanterrieri ........................................................................  
skotlanninterrieri .........................................................................38 10:00
- pennut .......................................................................................... 2 
- urokset ........................................................................................20 
- nartut  .........................................................................................16 
valkoinen länsiylämaanterrieri ..................................................26 11:45

KEHÄ 4
Karin Bergbom ................................................................... 44 
#borderterrieri (pennut & veteraanit) ......................................16 10:00
#amerikanstaff ordshirenterrieri (pennut) ................................13 
#amerikankääpiökettuterrieri ...................................................... 4 
#amerikanrottaterrieri .................................................................. 1 
#andalusianrottakoira ................................................................... 2 
#biewerterrieri ............................................................................... 3 
#silkkiterrieri (pennut) ................................................................. 5 

KEHÄ 5
Henrik Johansson, Ruotsi .................................................. 84 
manchesterinterrieri ...................................................................51 10:00
- pennut .......................................................................................... 6 
- urokset ........................................................................................15 
- nartut  .........................................................................................30 
englanninkääpiöterrieri ..............................................................33 12:45
- pennut .......................................................................................... 7 
- urokset ........................................................................................13 
- nartut  .........................................................................................13 

KEHÄ 6
Helge Kvivesen, Norja ........................................................ 82 
Harjoitusarvostelija: Hagen Heidi, Norway, kerrynterrieri .........  
vehnäterrieri .................................................................................24 10:00
kerrynterrieri ................................................................................. 8 11:15
* saksanmetsästysterrieri .............................................................. 2 
* brasilianterrieri .........................................................................23 
irlanninterrieri .............................................................................25 

KEHÄ 7
Ann-Christin Molin, Ruotsi ............................................... 72 
lakelandinterrieri ........................................................................... 7 10:00
karkeakarvainen kettuterrieri ....................................................18 
airedalenterrieri ...........................................................................20 11:30
walesinterrieri ................................................................................ 3 
sileäkarvainen kettuterrieri ........................................................24 

KEHÄ 8
Birgitta Hasselgren, Ruotsi ................................................ 85 
dandiedinmontinterrieri ............................................................10 10:00
tenterfi eldinterrieri ........................................................................ 4 
* borderterrieri (ei pen & vet) ....................................................36 
- urokset ........................................................................................14 
- nartut  .........................................................................................22 

jackrussellinterrieri .....................................................................35 12:45
- pennut .......................................................................................... 3 
- urokset ........................................................................................16 
- nartut  .........................................................................................16 

KEHÄ 9
Gerry Fitzpatrick, Irlanti ................................................... 83 
parsonrussellinterrieri ................................................................25 10:00
australianterrieri ..........................................................................40 11:30
- pennut .......................................................................................... 2 
- urokset ........................................................................................20 
- nartut  .........................................................................................18 
norfolkinterrieri ...........................................................................18 

KEHÄ 10
Marja Salminen .................................................................. 84 
glen of imaalinterrieri .................................................................35 10:00
- pennut .......................................................................................... 5 
- urokset ........................................................................................14 
- nartut  .........................................................................................16 
norwichinterrieri .........................................................................39 12:00
- pennut ........................................................................................12 
- urokset ........................................................................................14 
- nartut  .........................................................................................13 
amerikankarvatonterrieri ...........................................................10 

KEHÄ 11
Melanie Corcoran, Irlanti .................................................. 73 
staff ordshirenbullterrieri (ei pennut eikä urokset) .................73 10:00
- nartut  .........................................................................................73 
ROP, ROP-JUN, ROP-VET, ROP-KASV, ROP-JÄLK .................  

KEHÄ 12
Silje Wehlast Stakston, Tanska ........................................... 76 
* staff ordshirenbullterrieri (pennut ja urokset) .......................76 10:00
- pennut ........................................................................................26 
- urokset ........................................................................................50 11:30

KEHÄ 13
Helen Tonkson-Koit, Viro .................................................. 72 
Harjoitusarvostelija Satu Järvinen bullterrieri .............................  
bedlingtoninterrieri .....................................................................22 10:00
kääpiöbullterrieri .........................................................................32 11:15
- pennut ........................................................................................10 
- urokset ........................................................................................10 
- nartut  .........................................................................................12 
bullterrieri ....................................................................................18 

KEHÄ 14
Kateryna Pereguda, Ukraina .............................................. 87 
amerikanstaff ordshirenterrieri (ei pennut) ..............................47 10:00
- urokset ........................................................................................18 
- nartut  .........................................................................................29 
yorkshirenterrieri ........................................................................14 12:45
silkkiterrieri (ei pennut) .............................................................26 

Ryhmäkilpailut

Paras pari  ...........................................................Fitzpatrick Gerry
Paras käyttöluokan koira  ................................... Salminen Marja
Paras pentu  ...................................................... Corcoran Melanie
Paras juniori  ...................................................Hasselgren Birgitta
Paras veteraani  .............................................Molin Ann-Christin
Paras kasvattajaryhmä  ..................................Pereguda Kateryna    
Paras jälkeläisryhmä ................................... Tonkson-Koit Helen
Best in Show  ..........................................................Kvivesen Helge


