
Tervetuloa Suomen Kääpiökoirat ry:n erikois-
näyttelyyn Helsingin Kaivopuistoon 6.9.2020 

Näyttelyssä arvostellaan kaikki FCI 9 ryhmän rodut sekä SKKY:n rodut 
muista roturyhmistä. Näyttely on erikoisnäyttely Suomen Kääpiökoirat 
ry:n roduille.

Ohessa näyttelyyn ilmoitetun koiran numerolappu, joka on otettava 
näyttelyyn mukaan yhdessä koiran rokotustodistuksen ja rekisterikirjan 
kanssa. Arvostelun jälkeen saavat poistua muut kuin rotunsa parhaat 
(ROP) koirat.

Loppukilpailut
FCI on kehottanut näyttelyjärjestäjiä harkitsemaan voidaanko loppukil-
pailut järjestää turvallisesti viranomaismääräykset huomioiden. Harkin-
nan perusteella toimikunta on päätynyt järjestämään BIS-kilpailun, mutta 
muita loppukilpailuja ei voida osallistujamäärä ja turvavälit huomioiden 
toteuttaa. Päätös BIS-kilpailun järjestämisestä tehdään vasta näyttelypäi-
vänä COVID-19-tilanteen perusteella. Näyttelyn kauneimman koiran va-
litsee Laurent Heinesche, Luxemburg. 

Näyttelypaikka
Kaivopuiston katuosoite on Iso Puistotie, 00140 Helsinki. 

Sisääntulo
Näyttelyalueelle pääsee klo 8:00. Rokotustodistukset tarkistetaan pisto-
kokein. Koirien tulee saapua näyttelypaikalle aikaisintaan tuntia ennen 
arvioitua arvosteluaikaa. 
Kadunvarsipaikoitus tai P-Tähtitorninvuori os Laivasillankatu 20.

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy, ark. 11-17 email: info@showlink.fi tai puh. 09-88730320
Muut tiedustelut: 
Elizabeth Schauman, p. 050 555 6706, elizabeth.schauman@pp.inet.fi
Tiedustelut näyttelypäivänä Elizabeth Schauman, p. 050 555 6706

Tuomarinmuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään joitain tuomarimuutoksia, 
jotka on merkitty aikatauluun *-merkillä. Jos haluat perua koirasi osal-
listumisen tuomarinmuutoksen vuoksi on peruutukset ilmoitettava vii-
meistään 3.9. (postileima) osoitteeseen Laura Ruotsalainen, Kostilantie 
832, 16900 Lammi. Laita liitteeksi koiran numerolappu sekä kopio kuitis-
ta. Näyttelytoimikunnalla on oikeus periä ilmoittautumismaksun palaut-
tamisesta aiheutuvat pankki- ja käsittelykulut.
Ennalta varalle merkitylle tuomarille tehdyt siirrot on merkitty #-merkil-
lä. Nämä rodut eivät ole oikeutettuja maksunpalautukseen.

Luettelo ja sisäänpääsy
Sisäänpääsy on yleisölle ilmainen. 
Mobiililuettelo 2,99€.

Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospal-
velun 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 os-
taa sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6.00. 

Palkinnot
Haluamme välttää kaikkia ylimääräisiä kanssakäymisiä, josta syystä kaikki 
palkinnot jaetaan kehässä. Tilanpuutteen takia palkintoina on vain kiin-
nityskortteja. 

Turvallisuus ja siisteys
Noudatamme THL:n, AVI:n ja STM:n ohjeita. Tästä syystä rajoitamme hen-
kilömäärää porrastamalla alkamisaikoja. Pyydämme osallistujia tulemaan 
paikalla aikaisintaan tuntia ennen ko rodun arvostelua ja toivomme, 
että ylimääräisiä henkilöitä ei näyttelypaikalle tule. Emme tänä vuonna 
suosittele picnickin järjestämistä. Näyttelyssä tulee säilyttää turvaväli ja 
noudattaa voimassa olevia COVID-19 hygienia , terveys ja turvallisuus-
suosituksia. Jokainen on itse vastuussa voimassaolevien ohjeiden ja 
määräysten noudattamisesta. Jokainen noutaa koiransa arvostelun 
itse, siihen tarkoitukseen kehässä olevasta laatikosta. Valokuvatessa on 
turvavälit säilytettävä.

Kaivopuisto on kaikille avoin puistoalue, jossa voi liikkua valitettavas-
ti myös epärehellisin aikein olevia kuten taskuvarkaita, joten pidäthän 
omaisuudestasi hyvää huolta. Me kaikki näyttelyharrastajat olemme yh-
teisen harrastuksemme lähettiläitä ja näyttelyalueen siisteydestä huoleh-
timinen on ensisijaisen tärkeää, jotta asenne harrastustamme kohtaan 
säilyy positiivisena. Korjaathan ehdottomasti kaikki koirasi mahdolliset 
jätökset, koiran irtokarvat sekä omat roskasi! 
Alueella on laaja valkoposkihanhi kanta. Näyttelyalueella saattaa olla 
hanhien jätöksiä. On hyvä varautua esim pressulla tms, jonka voi laittaa 
häkin tai boksin alle.

Helsingin kaupunki on antanut Kaivopuiston käyttöömme sillä edellytyk-
sellä, että kaikki näytteilleasettajat seuraavat tarkoin erikoisohjeita:
•  Autolla ajaminen puiston alueelle purkupaikkaa lukuun ottamatta on 

ehdottomasti kielletty. Ajokielto koskee myös Ison Puistotien kävelyka-
tua. Väärän pysäköinnin aiheuttamista sakoista tai siirroista vastaa näyt-
teilleasettaja itse!

•  Telttojen pystyttäminen muualle kuin erikseen määrätyille paikoille 
on ehdottomasti kielletty. Aurinko- ja sateenvarjoja voi käyttää kehi-
en läheisyydessä, mutta nurmikkoon ei saa tehdä reikiä, ettei lähellä 
nurmikon pintaa oleva kastelujärjestelmä vaurioidu. Koira-aitaukset 
kehäalueella ovat kiellettyjä.

•  Näyttelypaikalla on noudatettava ehdotonta siisteyttä, ja kaikki koiran-
karvat, roskat ja tupakantumpit on korjattava roska-astioihin. Avotulen 
teko ja kertakäyttögrillien käyttö puistossa on kielletty.

•  Älä jätä koiraasi kuumaan autoon!

Rokotusmääräykset
Näyttelyssämme noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksy-
miä rokotusmääräyksiä. Rokotukset tullaan tarkistamaan pistokokein. Jos 
koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ilmoittau-
tumismaksua ei makseta takaisin.

Penikkatautia-, parvovirusripulia- ja tarttuva maksatulehdusta vastaan 
koiran pitää olla rokotettu vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta 
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 valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuk-
sesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään 21 vrk (kolmen 
viikon varoaika). Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa yhden 
vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa 
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli-ja tarttuva maksatulehdus-
rokotuksen sekä raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran rokotus on 
vanhentunut, tulee rokotus kaikissa tapauksissa 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, ken-
nelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. 



tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapah-
tumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama 
rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Ulko- ja sisälois-
tartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä 
tapahtumassa.

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, 
kokeissa ja kilpailuissa. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulait-
teet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka 
kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei 
ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä 
tapahtumasta.
Antidoping-valvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidopingsäännöt ja do-
pingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näytte-
lyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennel-
liitto.fi

VIIHTYISÄÄ NÄYTTELYPÄIVÄÄ!

Järjestäjät: Suomen Kääpiökoirat ry - Finnish Toy Dog Club

Arvioitu arvosteluaikataulu
* = tuomarinmuutos. 
# = ennalta varalle ilmoitettu tuomari.

Näyttelyn koiramäärä ....................................................................................711

KEHÄ 1
Janette Fröberg ........................................................................ 86
* cavalier kingcharlesinspanieli .......................................................... 40 09.00
- pennut .........................................................................................................7 
- urokset ...................................................................................................... 14 
- nartut  ....................................................................................................... 19 10.15
* bichon frisé ............................................................................................. 16 11.15
* lhasa apso ............................................................................................... 17 12.15
* tiibetinterrieri ......................................................................................... 13 13.15

KEHÄ 2
Jussi Liimatainen ...................................................................... 94
* havannankoira ....................................................................................... 57 10.00
- pennut ...................................................................................................... 11 
- urokset ...................................................................................................... 19 
- nartut  ....................................................................................................... 27 11.45
* venäjänbolonka .................................................................................... 13 13.30
* kiinanpalatsikoira, pekingeesi ......................................................... 10 14.15
* petit brabancon .......................................................................................8 15.00
* griffon bruxellois .....................................................................................5 15.30
* griffon belge ..............................................................................................1 15.45

KEHÄ 3
Jarmo Hilpinen.......................................................................... 90
* tiibetinspanieli ....................................................................................... 22 09.00
* villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen .......................................8 10.15
villakoirien mittaus ......................................................................................  10.45
* villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen ........6 
* villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen ............. 11 11.00
* villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen .................... 20 11.45
* villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen ............................ 18 13.00
* villakoira, toy .............................................................................................5 14.00

KEHÄ 4
Kimmo Mustonen ..................................................................... 91
saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit ........................................ 17 10.00
saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea .............................. 24 11.00
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen ............................................4 12.30
kromfohrländer ...........................................................................................4 12.45
prahanrottakoira ...................................................................................... 19 13.00
apinapinseri ............................................................................................... 10 14.15
schipperke ................................................................................................. 13 14.45

KEHÄ 5
Kari Järvinen ............................................................................. 99
kiinanharjakoira ....................................................................................... 42 09.00
- pennut .........................................................................................................4 
- urokset ...................................................................................................... 14 
- nartut  ....................................................................................................... 24 10.00

#coton de tuléar....................................................................................... 23 11.30
#löwchen .................................................................................................... 15 13.00
#japanese chin ............................................................................................7 14.00
#mopsi ......................................................................................................... 12 14.30

KEHÄ 6
Laurent Heinesche, Luxemburg .............................................. 76
* kingcharlesinspanieli .......................................................................... 16 10.00
* bostoninterrieri ..................................................................................... 10 11.00
* papillon .................................................................................................... 13 11.30
* phalène .......................................................................................................6 12.15
* shih tzu ........................................................................................................7 12.45
* maltankoira ............................................................................................ 17 13.15
* yorkshirenterrieri .....................................................................................7 14.15

KEHÄ 7
Irina Poletaeva .......................................................................... 99
* chihuahua, pitkäkarvainen ............................................................... 36 09.00
- pennut .........................................................................................................9 
- urokset .........................................................................................................9 
- nartut  ....................................................................................................... 18 10.00
*ranskanbulldoggi .................................................................................. 63 11.00
- pennut .........................................................................................................4 
- urokset ...................................................................................................... 32 
- nartut  ....................................................................................................... 27 13.15

KEHÄ 8
Tiina Taulos ............................................................................... 76
* saksanpystykorva, pomeranian ...................................................... 43 10.00
- pennut .........................................................................................................8 
- urokset ...................................................................................................... 17 
- nartut  ....................................................................................................... 18 11.30
chihuahua, lyhytkarvainen .................................................................. 21 12.30
venäjäntoy, pitkäkarvainen ....................................................................5 14.00
venäjäntoy, lyhytkarvainen.....................................................................2 14.15
bolognese .....................................................................................................5 
Tiia Virtanen .............................................................................. 10
Junior handler ...............................................................................................  15.00
- nuoremmat ................................................................................................3 
- vanhemmat ................................................................................................7 


