
Tämä kirje sisältää infopaketin erikoisnäyttelystä sekä toimin-
taohjeet näyttelyalueella liikkumiseen, jotta kaikkien näyttely-
päivästä tulisi mahdollisimman mukava ja sujuva. Tutustuthan 
tähän kirjeeseen siis huolellisesti ennen näyttelyyn saapumista.
Noudatamme näyttelyssämme tänä vuonna erikoisjärjestely-
jä liittyen Covid-19-tilanteeseen. Asiasta on kerrottu tarkem-
min tämän kirjeen lopussa.
Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä koirasi 
näyttelynumero. 
Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista ja siivoa 
koirasi jätökset. 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen saavat poistua 
muut paitsi rotunsa parhaat (ROP), ROP-veteraanit, rotunsa 
parhaisiin kasvattajaluokkiin sekä jälkeläisluokkiin kuuluvat 
koirat, ROP-juniorit & ROP-pennut.
Tässä näyttelyssä palkitaan myös rotunsa vuoden 2019 voi-
tokkaimmat.
Huom! Arvostelu alkaa kello 10.00 

Näyttelypaikka
Näyttelypaikkana toimii Riihimäen Ravirata
Osoite/ Address: Oravankatu 26, Riihimäki
Aluekartta löytyy viimeiseltä sivulta.
Ajo-ohje etelästä tulevat
Helsinki-Tampere moottoritieltä nouse liittymästä 20 Riihi-
mäki P (Riihimäen ABC), käänny vasemmalla kohti Lahtea (tie 
numero 54), 1,6 km käänny oikealle Oravankatu, ravirata on 
noin kilometrin jälkeen oikealla
Ajo-ohje pohjoisesta tulevat
Helsinki-Tampere moottoritieltä nouse liittymästä 20 Riihi-
mäki P (Riihimäen ABC), käänny vasemmalla kohti Lahtea (tie 
numero 54), 1,6 km käänny oikealle Oravankatu, ravirata on 
noin kilometrin jälkeen oikealla

Eläinlääkäri ja rokotustodistusten tarkistus
Näyttelyssä on eläinlääkäri paikan päällä klo 8–10. Eläinlääkä-
rin löydät sisääntulosta/palkintopisteeltä.
Lopun päivää lähin eläinklinikka päivystää 14 saakka osoit-
teessa Oikokuja 2, 05800 Hyvinkää, puh. 019 414 940
Rokotukset tarkistetaan näyttelyalueella pistokokein. Lisä-
tietoa edempänä.
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla, 
vähintään tuntia ennen oman rodun arvostelun alkua, mutta 
kuitenkin viimeistään klo 12.00. Muistattehan ottaa mukaan 
koiran rekisteritodistuksen, rokotustodistukset, näyttelynu-
meron ja hakaneulan näyttelynumeron kiinnittämistä varten. 
Muista myös koiralle näyttelyhihna, makuualusta ja vesikuppi.

Palkinnot
Kaikki rotukehissä saadut palkinnot saa palkintopisteeltä 

esittämällä koiran numerolapun. Näyttelytoimikunta ei pos-
tita palkintoja jälkikäteen.

Hinnat
Ei pääsymaksua eikä pysäköintimaksua.
Luettelon hinta 5 €. Varaathan tasarahan mukaan, kiitos!
Käytössämme myös Showlinkin ladattava mobiililuettelo!

Peruutukset / Cancellations
Bullmastiffit & Mastiffit ry
c/o Tiina Korpinen
Korventie 4, 11710 Riihimäki
tai sähköpostilla: tiinak1986@luukku.com

Tiedustelut / Inquiries
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut / Before the show: 
Showlink Oy, puh. (09) 887 30320, arkisin klo 11–17 tai
info@showlink.fi
Tiedustelut näyttelypäivänä / At the show:
Tiina Korpinen puh. +358 443186434 

Huomioitavia asioita näyttelyalueella
Alueelle saapuessanne käyttäkää malttia, varatkaa aikaa ja 
noudattakaa opasteita. Autot parkkeerataan saapumisjärjes-
tyksessä raviradan kaviouralle. Parkkialueelta on matkaa kehiin 
50–200 m. Varsinaista purkualuetta ei alueella ole. Parkkialue 
on merkitty liitteenä olevaan karttaan P-symbolein. Inva-pysä-
kointi sijaitsee toimitsija-alueen vieressä, merkitty karttaan.
Parkkitilaa on hyvin reilusti, joten jätettään naapuriautoon 
riittävä väli.

Rokotustentarkastus
Rokotukset tarkistetaan näyttelyalueella pistokokein. Erillistä 
rokotustentarkastuspistettä ei ole. Myös sirumerkintä tarkis-
tetaan pistokokein.
Varaudu esittämään koirasi rokotustodistus pyydettäessä. 
Näytä tarkastajalle rokotuskirjan sivut itse, näin vältymme 
turhilta kontakteilta.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnis-
tustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon 
mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jos koiran 
osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoit-
tautumismaksua ei makseta takaisin.
Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tarttuva maksatuleh-
dusta vastaan koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi 
kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla 
kulunut vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuo-
den iässä annettu tehosterokotus on voimassa yhden vuo-
den. Vuoden iässä tai vanhempana annetut tehosteet ovat 

Tervetuloa Bullmastiffit ja 
Mastiffit ry:n 

Erikoisnäyttelyyn 2020 !



voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotauti-
rokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähin-
tään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuoden iässä an-
nettu rokotus on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai 
vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen 
valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli-ja tarttuva mak-
satulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa ta-
pauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen 
viikon varoaika).
Koira saa osallistua seuraavana päivänä varoajan päättymisen 
jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirus-
ripuliin 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.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näytte-
lyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän pistokokein. Tunnistusmerkintä tarkaste-
taan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvoste-

lua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet 
eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, 
joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy 
koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kysei-
nen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimi-
maton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsään-
nöt ovat astuneet voimaan 1.1.2007. Dopingvalvonta koskee 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailu-
ja ja kokeita.

Muuta tärkeää huomioitavaa
Näyttelyn aikana vallitsevat kesäisen lämpimät olosuhteet.
Huolehdithan lemmikkisi hyvinvoinnista! 
Koiraa ei saa jättää kuumaan autoon! Parkkialueella tullaan 
suorittamaan tarkastuksia tämän johdosta.
Alue on ensisijaisesti hevosurheilualue, kunnioitetaan siis 
alueen siisteyttä ja pohjia. Ratsastuskentillä koirien ulkoilut-
taminen on ehdottomasti kielletty!
Kerää omat roskasi ja koiriesi jätökset. Kakkapusseja saat tar-
vittaessa palkintopisteeltä. Alueella on useita roskiksia.

Näyttelyluettelo
Myydään näyttelyalueella info-/palkintopisteen yhteydessä, ja 
julkaistaan näyttelysääntöjen mukaan vasta näyttelyaamuna (5 
€, varaa käteistä). Näyttelyssämme on myös käytössä näyttely-
luettelon ja näyttelyn tulospalvelun  tuottava  mobiilisovellus.  

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU

Näyttelymme yhteistyökumppanina toimivat Royal Canin, Back on Track sekä TGS.

KEHÄ 1
Philip Boyd, Irlanti ........................................ 84
* bordeauxindoggi ........................................... 22 .. 10.00
* mastiffi .......................................................... 15 .. 11.30
* espanjanmastiffi ........................................... 1
* cane corso .................................................... 46 .. 12.30
- pennut ........................................................... 3
- urokset .......................................................... 19
- nartut  ........................................................... 24

KEHÄ 2
Jari Laakso ....................................................... 71
bullmastiffi ....................................................... 71 .. 10.00
- pennut ........................................................... 13
- urokset .......................................................... 26
- nartut  ........................................................... 32 .. 13.00

Ryhmäkilpailut
BIS-pentu ............................. Jari Laakso
BIS-veteraani ....................... Jari Laakso
BIS-juniori ............................Philip Boyd
Kasvattajaluokka .................. Jari Laakso
Jälkeläisluokka .....................Philip Boyd
Best in Show ........................Philip Boyd

Rotunsa vuoden 2019 voitokkain palkit-
seminen – vuoden voitokkaimmat koirat 
kilpailevat keskenään ja 4 sijoitetaan, 2 
tuomaria arvostelee yhdessä koirat ja ns. 
viimeinen ääni on BIS-tuomarilla.



Sovellus  on  ladattavissa  App Store- ja Google Play -sovellus-
kaupoista nimellä ”Showlink-mobiili”.   Sähköisen   näyttely-
luettelon   hinta   sovelluskaupassa  on 2,99 €. Luettelon voi 
sovelluksessa tilata ja maksaa jo ennen näyttelyä, mutta luette-
lon sisältö julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Lisätietoa
• Paikalla on buffetti, josta saa kahvia, suolaista ja ma-

keaa purtavaa. Buffetti sijaitsee katsomorakennukses-
sa, sijainti merkitty oheiseen karttaan.

• Näyttelyssämme on kuvauspiste, jossa jokainen halu-
kas voi käydä kuvaamassa koiransa.

• Paikalla myös Ilowillan myyntipiste, jossa mm. tarvik-
keita ja herkkuja koirille.

• Kehien ympärille ei saa laittaa häkkejä eikä telttoja, 
kulkuväylät on pidettävänä vapaana! Häkki- ja teltta-
paikat on merkitty maahan nauhoin. Näyttelytelttojen 
väliin jätettävä riittävä väli, pidetään huolta omasta ja 
toisten turvallisuudesta. Alue on suuri, joten kunnioi-
tetaan turvavälejä ja pidetään tänä vuonna naapuri-
seurueeseen hieman suurempi välimatka.

Erikoisjärjestelyt liittyen Covid-19-tilanteeseen
• Pidä vähintään 1–2 m turvaväli muihin näyttelyvierai-

siin. Säästetään halailut ja kättelyt ensi vuoteen. 
• Suositeltavaa on, että koiran mukana näyttelyyn saa-

puu vain YKSI henkilö. Lisäksi pyydämme jättämään 
turistikoirat kotiin, mikäli tämä on mahdollista.

• Sisääntulossa sekä palkintopisteellä asioidaan yksi henki-
lö/koirakko kerrallaan, anna edellä olevalle asiointirauha.

• Näyttelytelttojen väliin on jätettävä vähintään metrin 
väli, mielellään enemmän. Näyttelyalue on suuri, joten 
tilaa kyllä on.

• Pese käsiäsi päivän aikana mahdollisimman paljon, kä-
sidesipisteitä on ympäri näyttelyaluetta. Sisääntulossa 
on myös käsienpesupiste.

• Älä tule näyttelyyn nuhaisena/yskäisenä/flunssaisena 
tai jos sinulla on yhtään muita flunssan oireita! Ris-
kiryhmään kuuluvia henkilöitä kehotetaan olemaan 
osallistumatta näyttelyyn.

• Huomioi riittävät etäisyydet toisiin myös kehässä
• Tuomaritelttaan meno on sallittu vain tuomareilla sekä 

toimihenkilöillä
• Kehien reunoille on laitettu ”turvanauha” jonka takana 

täytyy yleisön sekä vuoroaan odottavan odottaa. Kehään 
merkitään paikka, jossa arvosteltavana oleva koira seisoo.

• Ruusukkeita ei tulla ojentamaan kehässä käteen, vaan 
jaetaan kehäsihteerin parhaaksi näkemällä tavalla koi-
rakoille.

• Muista maalaisjärki ja iloinen, kärsivällinen mieli ☺  

Welcome to Bullmastiffs and Mastiffs  
speciality show 2020!

This year there are some special arrangements related to 
the Covid-19 situation, more info at the end.

The show takes place at Riihimäki racetrack. The address 
is Oravankatu 26, Riihimäki.

Vaccinations are checked randomly. Judging starts at 10 
am. Please be on time, midday at latest. 

The prizes can be picked up from the prize tent/info point. 
Please show your dog’s number tag. All participating dogs/
owners get a little present from the entrance. 

All other dogs can leave after their own ring, except the BOB 
dogs and dogs participating in the breeder classes. Also, the 
most successful dogs of 2019 are being rewarded at the end 
of the show.

Certificate of vaccinations and microchips/ tattoos are been 
checked randomly. Please show your dog’s papers yourself, 
if asked.

Kindly collect your dog’s waste. There are trash bins located 
around the area. Poop bags are available at the Info, if ne-
cessary. Let’s keep the area clean together. Walking the dogs 
in riding arenas is not allowed.

Water is available in both toilet and cafeteria. Please bring 
your own vessel/water bottle with you, for you and your 
dog.  There is approximately a 100-meter distance from the 
rings to the maintenance building.

Buffet/Cafeteria is located at the stand/maintenance buil-
ding.

Don’t leave your dog in the hot car! 

Show catalogue is 5€ at the info/prize point.

There is a photographic point where you can take pictures of 
your dog if you want to.

The Vet is present at 8–10am at the vaccination check point. 
After that, the nearest vet is in Hyvinkää city.

Special arrangements related to Covid-19
• Keep at least 1–2 m distance to other people. We 

kindly ask you to avoid hugging and shaking hands 
with your friends

• We recommend that only 1/person per dog comes 
to the show. Also, tourist dogs should be left home, 
if possible

• Only 1 person at a time to the entrance / prize point
• Leave at least 1 m distance between tents, there is 

plenty of room for everyone
• Wash your hands frequently, sanitizer is available 

around the area. Hand wash is possible at the ent-
rance and maintenance building

• Please don’t come to the show if you feel even little 
sick. If you belong to risk group, it’s not recommen-
ded to participate at the show

• Please keep sufficient distance to other people also 
in the ring

• Remember common sense and positive spirit 
throughout the day ☺

Tervetuloa viettämään rotujemme ainutlaatuista 
Erikoisnäyttelyä 2020, kiitos kun ilmoitit koirasi mu-
kaan, toivotamme mukavaa näyttelypäivää, onnea ja 

menestystä!!

Bullmastiffit & Mastiffit ry näyttelytoimikunta



Alueelle käännytään Oravakadulta. Sisääntulo on merkitty 
kyltillä (kartassa IN/OUT).  Autot parkkeerataan kavioural-
le P-merkkien osoittamalle alueelle. Kävelymatkaa kehiin 
on 50–200 m. Huomioithan muut autoilijat ja jalankulki-
jat, esim. tavaroita purkaessasi. Parkkitilaa on runsaasti.
INVA-pysäköinti on kehäalueen ihan vieressä (merkitty 
karttaan       -symbolilla). Tähän saavat parkkeerata vain 
pysäköintiluvan haltijat sekä toimihenkilöt.
WC-tilat löytyvät ison katsomorakennuksen oikeasta kul-
masta, kartan osoittamasta paikasta. 
Kahvio- ja lounaspaikka löytyy myös katsomorakennuk-
sesta, merkattu karttaan.
Vettä on saatavilla WC- tai kahviotiloista. Varaathan mu-
kaasi riittävän suuret, omat vesiastiat, sekä koirille että 
ihmisille. Kehäalueelta on noin 200 m kävelymatka katso-
morakennukseen.
Näyttelyteltat pystytetään kehäalueelle, niille merkityille 
paikoille. Paikat on merkitty nurmikkoon nauhoilla. Jos et 
ole varma mihin voit telttasi pystyttää, kysythän lähimmäl-

Erikoisnäyttelyn aluekartta ja ohjeet alueella liikkumiseen

tä toimihenkilöltä. Alue on kuitenkin suuri, joten teltoille 
on runsaasti tilaa. Toivomme, ettei telttoja pystytetä muille 
nurmialueille.
Kerääthän omat roskasi (ja tupakantumpit) alueelta. Ros-
kiksia on ympäri näyttelyaluetta. Pidetään alue yhdessä 
siistinä ☺  
Entrance to the area is marked with a red arrow. At the 
gate is a member of the staff guiding you with the parking.
Kindly park your car to the racetrack. Marked to the map 
with P-symbol. Those P-areas are also closest to the rings.
The tent areas are marked in the map. Tents are allowed 
ONLY on those marked areas. At the show, tent areas are 
marked with ribbons in the grass.
If you have any questions, kindly ask from the personnel.

Sisääntulo kehä-/näyttelyalueelle.


