
TERVETULOA KÄÄPIÖSNAUTSEREIDEN PÄÄERIKOIS-
NÄYTTELYYN VIHDIN TERVALAMMELLE!

Oheisena on näyttelyn arvioitu arvosteluaikataulu sekä 
koirasi näyttelynumero, joka oikeuttaa näyttelyyn ilmoite-
tun koiran ja kahden henkilön sisäänpääsyyn. Muista ottaa 
mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, rokotustodistukset, 
näyttelynumero ja -hihna, makuualusta, hakaneula sekä ve-
sikippo. Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyydämme, että 
näyttelyalueelta poistutaan mahdollisimman pian oman 
koiran arvostelun jälkeen, mikäli koiran ei tarvitse jäädä ryh-
mäkilpailuihin. 

Näyttelypaikka ja ajo-ohje
Näyttelypaikan osoite: Tervalammen koulu, Tervalammentie 
408, 03220 Tervalampi. Näyttelypaikka on hiekkakenttä.
Ajo-ohje: E18 moottoritieltä: liittymästä 26 suuntaan Pori/
Nummela tie 2, poistu 1,5 km päästä liittymästä kohti Helsin-
ki/Turku, käänny vasemmalle suuntaan Helsinki tie 110, 2,4 
km päästä käänny vasemmalle Tervalammentie (Ojakkala), 
tietä ajetaan noin 4 km ja koulu on vasemmalla.  

Rokotustentarkastus
Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan 
koirien rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. Huo-
lehdi siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttelypaikalla. 
Rodun arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä 
aloitusaikaa.. 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 887 30 320, e-mail: 
info@showlink.fi. 
Tiedustelut näyttelypäivänä: 050 300 9989 / Anna Salminen 

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton rokotusmäärä-
yksiä. Koiran rokotustodistuksen lisäksi myös Kennelliiton 
Omakoira-mobiilisovellus toimii virallisena rokotustodistuk-
sena kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että 
rokotusmääräyksiä on noudatettu.  Rokotustodistuksesta  
tulee  ilmetä  koiran  yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  
koiralle annetun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukai-
nen  rokotuksen  viimeinen  voimassaolopäivä.  Jotta koira 

voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seu-
raavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatuleh-
dusrokotus: Koiran  pitää  olla  rokotettu  penikkatautia, 
parvovirusripulia  ja  tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan 
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapahtu-
man 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 valmisteyh-
teenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäisestä raivo-
tautirokotuksesta tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut 
vähintään 21 vrk (kolmen viikon varoaika).  Alle  vuoden  iäs-
sä  annettu  rokotus  on  voimassa  yhden  vuoden.  Vuoden  
iässä  tai  vanhempana annetut rokotukset ovat voimassa ko. 
rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. 
Vanhentuneen penikka-, parvovirusripuli- ja tarttuvan 
maksatulehdusrokotuksen sekä raivotautirokotuksen 
varoaika: Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus 
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen tapahtu-
maa (kolmen viikon varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koira saa osallistua 
seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen eli 22. 
päivä rokotuksesta.

Koirien tartuntatauteihin liittyviä määräyksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttu-
vaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- 
tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä 
tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viik-
koa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden 
oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidet-
tava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat eivät saa osallis-
tua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin.

Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-
säännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Ken-
nelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajan-
kohtaisinta tietoa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa 
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näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Tapahtuman järjestäjä 
tarkastaa tunnistusmerkinnän pistokokein. 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 kyseinen koira 
pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Palkinnot ja arvostelut
Kunniapalkintoesineet on noudettavissa näyttelyn toimis-
tosta. Palkintoja ei lähetetä postitse.
Näyttelyssämme on käytössä sähköiset arvostelut sekä on-
line tulostallennus. Arvostelut lähetetään suoraan koiran 
omistajan sähköpostiosoitteeseen arvostelun jälkeen ja 
arvostelut on luettavissa myös jalostustietojärjestelmästä 
sekä Showlink tulospalvelusivustolta.

Hinnasto
Vapaa pääsy, suositus max 2 hlö/koira. Ilmainen pysäköinti.
Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn 
tulospalvelun tuottava mobiilisovellus. Sovellus on ladatta-
vissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi 
nimellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovel-
luksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen 
kautta näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan 
näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Parikilpailuun ilmoittautuminen näyttelyn toimistossa, 
osallistumismaksu 10 €/pari. 
Lapsi- ja lelukoirakilpailu järjestetään kehien tauon aikana 
noin klo 11:45–12:30, ilmoittautuminen toimistossa.

Teltat
Teltat on sijoitettava väljästi niille osoitetuille paikoille.

Muuta huomioitavaa
Paikalla on buffetti mistä voi ostaa kahvia/teetä, virvokkeita, 
pientä suolaista ja makeaa, lettuja sekä makkaraa. Kortti- ja 
käteismaksu.

Korona-ohjeistus
Tulethan paikalle vain täysin terveenä ja oireettomana.
Jokaisen tulee huolehtia käsienpesusta ja käsidesin käyttä-
misestä. Käsienpesupaikat löytyvät wc-tiloista ja käsidesiä 
on saatavilla toimistosta sekä kehistä ja buffetista.
Jokaisen näyttelyyn osallistuvan tulee huolehtia lähikon-
taktien välttämisestä ja riittävän etäisyyden pitämisestä. 
Toivomme maksimissaan 2 ihmistä/koira eikä näyttelyyn 
vallitsevan koronatilanteen vuoksi toivota muuta yleisöä. 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyydämme, että 
näyttelyalueelta poistutaan mahdollisimman pian oman 
koiran arvostelun jälkeen, mikäli koiran ei tarvitse jäädä ryh-
mäkilpailuihin.
Koiraa esittäessä on suositeltavaa käyttää kasvomaskia. Ker-
ho ei jaa kasvomaskeja, vaan jokainen tuo mukanaan omat 
maskit.
Tapahtumassa noudatetaan paikallisen Aluehallintoviras-
ton, OKM:n, THL:n ja Kennelliiton määräyksiä ja ohjeita

Mukavaa ja turvallista erikoisnäyttelypäivää!

Arvioitu arvosteluaikataulu

KEHÄ 1
Hilkka Salohalla ..................................................  76
Harjoitusarvostelija Jarmo Hilpinen
kääpiösnautseri, musta ...............................................31 10:00
- pennut .............................................................................. 4 
- urokset ............................................................................17 
- nartut  .............................................................................10 
TAUKO.......................................................................... 
kääpiösnautseri, pippuri & suola .............................45 12:30
- pennut .............................................................................. 6 
- urokset ............................................................................12 
- nartut  .............................................................................27 

KEHÄ 2
Mervi Raisaari .....................................................  64
Harjoitusarvostelija Jarmo Hilpinen
kääpiösnautseri, valkoinen ........................................26 10:00
- pennut .............................................................................. 6 
- urokset ............................................................................11 
- nartut  ............................................................................... 9 
TAUKO ..................................................................  
kääpiösnautseri, musta-hopea .................................38 12:15
- pennut .............................................................................. 6 
- urokset ............................................................................12 
- nartut  .............................................................................20 

Loppukilpailut
Loppukilpailut aloitamme heti rotukehien päätyttyä.

Paras jälkeläisryhmä, paras pentu, paras juniori ja 
näyttelyn paras Hilkka Salohalla
Paras pari, paras kasvattajaryhmä, paras veteraani 
Mervi Raisaari


