
Tervetuloa Kartano Weekend, SVKL pää-
erikoisnäyttelyyn 17.7.2021

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvoste-
luaikataulu sekä koirasi näyttelynumero, 
joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoitetun koiran 
ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista 
ottaa mukaan koiran rekisteritodistus, ro-
kotustodistukset ja näyttelynumero. Nu-
merolapun kiinnittämistä varten kannattaa 
varata klipsi, hakaneula tms. Muista myös 
näyttelyremmi, makuualusta ja vesikuppi. 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 
pyydämme, että näyttelyalueelta poistu-
taan mahdollisimman pian oman koiran 
arvostelun jälkeen, mikäli koiran ei tarvitse 
jäädä ryhmäkilpailuihin. 

Ajo-ohje
Näyttelypaikan osoite: 
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki
Etelästä: Tuusulantietä (45) tultaessa liitty-
mästä Tuomarinkylä-Itä-Pakila-Paloheinä, 
mennään Tuomarinkylää kohti ja oikealla on 
Vinttikoirakeskus.

Pohjoisesta: Tuusulantietä (45) Helsinkiin 
päin ja liittymästä Tammisto-Tapaninkylä.

Saapuminen
Näyttelyn sisääntulo hajautetaan kahteen 
eri pisteeseen kahdesta eri portista. Alueel-
le pääsee kello 7.30 ja yksi (1) henkilö/koira.
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkas-
tuspistettä, vaan koirien rokotustodistukset 
tarkastetaan pistokokein. Huolehdi siitä, 
että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypai-
kalla. Rodun arvostelua ei aloiteta ennen 
aikatauluun merkittyä aloitusaikaa.
Huolehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajois-
sa näyttelypaikalla. Ulkoiluta koirasi ennen 
näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttelyalueelle saa tuoda turistikoiria, joi-
den rokotukset ovat voimassa. HUOM! Tu-
ristikoira ei oikeuteta ylimääräisen henkilön 
saapumiseen näyttelyalueelle. 

Palkinnot
Palkintoesineet ovat noudettavissa näytte-
lyn toimistosta näyttelyn ajan esittämällä 
arvostelulomake. Palkintoja ei lähetetä pos-
titse. Palkintojenjakopisteessä on suotavaa 
käyttää kasvomaskia.

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheises-
ta aikataulusta. Etukäteen varalle ilmoite-
tulle tuomarille siirretyt rodut on merkitty 
#-merkillä, muille tuomareille siirretyt rodut 
on merkitty *-merkillä. Näyttelymaksua ei 
palauteta, mikäli rotu on siirretty etukäteen 
ilmoitetulle varatuomarille. Mikäli näytteil-
leasettaja haluaa peruuttaa osallistumisen-
sa muulle tuomarille siirtämisen takia, pyy-

Järjestäjä: Helsingin Vinttikoirakerho ry



detään tiedot lähettämään viimeistään 15.7. 
maksukuitin kera näyttelyn rahastonhoitaja 
Erja Billingsille sähköpostilla osoitteeseen 
erja.billings@gmail.com. Näyttelytoimikun-
nalla on oikeus periä ilmoittautumismaksun 
palauttamisesta aiheutuvat pankki- ja käsit-
telykulut.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) p. (09) 887 
30 320 tai e-mail: info@showlink.fi. 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttelypäi-
vänä: 041 4814971.

Pääsyliput ja hinnat
Ei yleisöä. Ei pysäköintimaksua covid-19 ti-
lanteen vuoksi.
Mobiililuettelo ............................................. 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskaupois-
ta ilmaiseksi nimellä Showlink. Sähköisen 
näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostet-
tuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen 
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luette-
lo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 
6.00. 

Muuta huomioitavaa
–  Otathan muut huomioon pitämällä koko 

ajan vähintään 1–2 metrin turvavälin mui-
hin. Kehissä ei kätellä eikä halata.

–  Alueella noudatetaan AVI:n, THL:n, OKM:n 
ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koi-
ranäyttelyjen järjestämisestä.

–  Teltat ja häkit tulee sijoittaa niille varatuille 
alueille, kehänlaidat tulee pitää tyhjinä (ei 
istuskelua kehän laidalla). KOIRIA TAI TELT-
TOJA EI SAA KIINNITTÄÄ JUOKSURATAA 
KIERTÄVÄÄN AITAAN. Aidan päällä ei saa 
myöskään istua, siihen ei saa nojata, eikä 
juoksuradalla saa kävellä tai viedä sinne 
koiria.

–  TUOMARITELTTAAN EI MUITA KUIN TUO-
MARIT JA TOIMITSIJAT!

–  HUOM! Teltoissa sisällä tupakoiminen ja 
muu avotulen teko on ehdottomasti kiel-
letty.

Pukukilpailu
Muistathan ilmoittautua pukukilpailuun.
Ilmoittautuminen paikanpäällä näyttelyn 
toimistoon viimeistään kello 13.00.
Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuk-
sen lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mo-
biilisovellus toimii virallisena rokotustodis-
tuksena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja 
-kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on 
tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on nou-
datettu. Rokotustodistuksesta tulee ilmetä 
koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä 
koiralle annetun rokotteen valmisteyhteen-
vedon mukainen rokotuksen viimeinen 
voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä 
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa 
seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tart-
tuva maksatulehdusrokotus: Koiran pitää 
olla rokotettu penikkatautia, parvovirusri-
pulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan 
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotukses-
ta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika). 
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus 
on voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä 
tai vanhempana annetut tehosteet ovat 
voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenve-
don mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensim-
mäisestä raivotautirokotuksesta tulee ta-
pahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 
21 vrk (kolmen viikon varoaika). Alle vuo-
den iässä annettu rokotus on voimassa yh-
den vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana 
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokot-
teen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripu-
li- ja tarttuvan maksatulehdusrokotuk-
sen sekä raivotautirokotuksen varoaika: 
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee 
rokotus kaikissa tapauksissa uusia vähin-
tään 21 vrk ennen tapahtumaa (kolmen vii-
kon varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koi-
ra saa osallistua seuraavana päivänä varo-
ajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä roko-
tuksesta.



Koirien tartuntatauteihin liittyviä mää-
räyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovi-
rusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, 
kennelyskään tms. hengitystie- tai maha-
suolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla 
läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut 
vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama ra-
joitus koskee myös saman talouden oireet-
tomia koiria. Loistartunnat on asianmukai-
sesti hoidettava ennen kuin koira voi olla 
läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat 
eivät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja 
kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksy-
mät antidopingsäännöt ja dopingvalvon-
ta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.
kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpai-
luissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tun-

nistusmerkinnän pistokokein. Mikäli koiralla 
on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät 
tunnista, on koiran omistajalla oltava mu-
kanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy 
lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, 
jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestä-
jän sulkea kyseinen koira pois tästä tapah-
tumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapah-
tumaan.

Toivotamme kaikille oikein mukavaa 
näyttelypäivää!
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Arvioitu arvosteluaikataulu

Tuomarinmuutokset on merkitty aikataului-
hin *-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoitet-
ulle tuomarille on merkitty #-merkillä, eivät-
kä ne oikeuta maksunpalautukseen.

Näyttelypaikalle saa tulla noin tuntia ennen 
rodun arvostelua ja paikalta on poistuttava 
kun koira on arvosteltu. Arvostelua EI aloiteta 
ennen aikatauluun merkittyä alkamisaikaa. 

Näyttelyn koiramäärä .........................  610

KEHÄ 1 
Bart Scheerens, Belgia .................99 
whippet ..................................................... 99 09.00
- pennut .................................................... 12 
- urokset (ei JUN) .................................... 35 
- nartut (ei JUN) ...................................... 52 12.00

KEHÄ 2
Jarmo Vuorinen ............................94 
* whippet .................................................. 49 09.00
- urokset (JUN) ........................................ 21 
- nartut (JUN)........................................... 28 10.15
* basenji .................................................... 45 12.00
- pennut .................................................... 13 
- urokset .................................................... 17 
- nartut  ..................................................... 15 13.45

KEHÄ 3 
Gabriela Veiga, Portugali .......... 100 
ibizanpodenco, lk .....................................6 09.00
ibizanpodenco, kk ....................................2 
etnankoira ................................................ 31 09.30
- urokset .................................................... 10 
- nartut  ..................................................... 21 
espanjanvinttikoira ..................................2 
italianvinttikoira ..................................... 51 11.30
- pennut .......................................................7 
- urokset .................................................... 17 
- nartut  ..................................................... 27 13.00
#portugalinpodengo, kk, pieni............8 14.45

KEHÄ 4 
Marion Marpe, Saksa ....................88 
saluki .......................................................... 88 09.30
- pennut .......................................................4 
- urokset .................................................... 47 
- nartut  ..................................................... 37 12.30

KEHÄ 5 
Wilfriede Schwerm-Hahne, Saksa 84 
* azawakh ................................................. 22 09.30
* irlanninsusikoira .................................. 38 11.00
- pennut .......................................................9 
- urokset .................................................... 12 
- nartut  ..................................................... 17 
* afgaaninvinttikoira ............................. 24 13.15

KEHÄ 6 
Jenna Leino ...................................55 
* unkarinvinttikoira ............................... 22 09.30
* sloughi .................................................... 10 10.45
* puolanvinttikoira ................................ 12 
* englanninvinttikoira .......................... 11 12.15

KEHÄ 7 ............................................
Reet Lint, Viro ................................66 
venäjänvinttikoira ................................. 38 09.30
- pennut .......................................................1 
- urokset .................................................... 16 
- nartut  ..................................................... 21 
portugalinpodengo, kk, kesk.kok. ......3 12.00
portugalinpodengo, sk, kesk.kok. ......2 
portugalinpodengo, sk, pieni ..............9 
skotlanninhirvikoira .............................. 14 12.45
Saija Juutilainen ...........................24 
Harjoitusarvostelija Jenna Leino, faaraokoira
* faaraokoira ............................................ 24 13.30

LOPPUKILPAILUT

Pukukilpailu .....................................Bart Scheerens

BIS-pentu  ......................................Saija Juutilainen
BIS-veteraani  ...................................Gabriela Veiga
BIS-VSP ....................................................Jenna Leino
BIS-käyttökoira ...........................................Reet Lint
BIS-kasvattajaryhmä ......................Gabriela Veiga
BIS-jälkeläisryhmä .....................................Reet Lint
Best in Show ..................................Jarmo Vuorinen


