
TERVETULOA 

KOUVOLAN
KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELYYN 

lauantai 21.8.2021
Näyttelypaikka: Kouvolan ravirata.

Hevosmiehentie 1, Kouvola

Näyttelyssä arvostellaan kaikki rodut ryhmistä FCI 1–10,
myös pennut (7 – alle 9 kk) ja junior handler -kilpailu.

Junior handler SM osakilpailu, joka on myös 
Kymenläänin kennelpiirin piirinmestaruuskilpailu.

Näyttelyssä EI järjestetä ryhmäkilpailuja.

Järjestäjät: 
Huhdasjärven Eränkävijät, Kouvolan Palveluskoirayhdistys, 

Kymen Vetokoiraseura



Oheisena näyttelyn arvioitu arvosteluaikatau-
lu sekä koirasi näyttelynumero. Muista ottaa 
mukaan näyttelyyn koiran rekisterikirja, roko-
tustodistukset, näyttelynumero ja -hihna, ma-
kuualusta, hakaneula sekä vesikippo. Ulkoiluta 
koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyy-
dämme, että näyttelyalueelta poistutaan mah-
dollisimman pian oman koiran arvostelun jäl-
keen, näyttelyssä EI järjestetä ryhmäkilpailuja. 
Noudata turvallisuusohjeita, jotta kaikilla on 
mukava näyttelypäivä. Seuraa järjestäjen ohjei-
ta pysäköinnissä ja telttojen ja häkkien sijoitte-
lussa. Älä jätä tavaroitasi vartioimatta. 

Näyttelypaikka
Näyttelypaikka: Kouvolan ravirata. 
Osoite: Hevosmiehentie 1, Kouvola

Sisääntulo
Näyttelyalueelle pääsee kello 8.00 alkaen. Si-
säänkäyntejä on kaksi, Pääportti Ravikadun 
puolella ja Talliportti Valkealanväylän puolel-
la. Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentar-
kastuspistettä, vaan koirien rokotustodistuk-
set tarkastetaan pistokokein. 
Arvostelu kehissä alkaa kello 10.00. Huolehdi 
siitä, että olet koirasi kanssa ajoissa näyttely-
paikalla. 

Hinnasto ja muuta infoa
HUOM! Varaathan käteistä mukaan!
• Sisäänpääsy 5 €, lapset alle 16v ilmaiseksi
• Parkkimaksu 5 €
• Painettu luettelo 5 €
• Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon 
ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiiliso-
vellus. Sovellus on ladattavissa App Store- ja 
Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi ni-
mellä Showlink. Sähköisen näyttelyluettelon 
hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen 
voi ostaa sovelluksen kautta näyttelyä edeltä-
vällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäi-
vän aamuna kello 6.00. 

Näyttelypaikalla on kahvio, josta voi ostaa vir-
vokkeita ja  pientä purtavaa.

Koronaohjeita
–  Suosituksena on, että alueella viivyttäisiin 

vain oman koiran/koirien arvosteluun vaadit-
tavan ajan.

–  Näyttelyalueella sisätilojen käyttömahdolli-
suudet on rajattu toimistossa, wc-tiloissa ja  
ensiavussa asiointiin, oleskelu sisätiloissa ei 
ole mahdollista.  

–  Noudatathan omalta osalta henkilökohtaisia 
koronatoimenpiteitä. Katsomorakennuksen 
WC-tiloissa on käsienpesumahdollisuus sekä 
käsidesiä.

–  Kasvomaskeja on mahdollisuus ostaa toimis-
tosta.

HUOM! 
Koiria ei saa jättää kuumaan autoon! 

Tiedustelut
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut arkisin 
klo 11–17 Showlink Oy: puh. (09) 887 30320 tai 
email: info@showlink.fi
Tiedustelut ennen näyttelyä: Marika Terä 
marika.terä@gmail.com, puh. 050 5676981
Tiedustelut näyttelypäivänä: Marika Terä  p. 050 
5676981 tai Kielo Houni p. 040 7526553

Tuomarinmuutokset
Aikatauluun on merkitty tähdellä (*) tehdyt tuo-
marinmuutokset. Peruuttaessasi koiran ilmoit-
tautumisen tähdellä merkityn tuomarinmuu-
toksen perusteella, käytä kirjeen lopussa olevaa 
lomaketta.

Palkinnot
Palkinnot tulee noutaa palkintojenjakopistees-
tä arvostelulomaketta vastaan. Palkintoja ei 
postiteta jälkikäteen. 

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn, näytteillea-
settaja sitoutuu noudattamaan Suomen Ken-
nelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja nii-
tä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. 

Rokotusmääräykset
Noudatamme näyttelyssämme Kennelliiton 
rokotusmääräyksiä. Koiran rokotustodistuksen 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiiliso-
vellus toimii virallisena rokotustodistuksena ko-
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timaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on 
tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatet-
tu.  Rokotustodistuksesta  tulee  ilmetä  koiran  
yksiselitteiset  tunnistustiedot  sekä  koiralle an-
netun  rokotteen  valmisteyhteenvedon  mukai-
nen  rokotuksen  viimeinen  voimassaolopäivä.  
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee 
koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset: 
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva 
maksatulehdusrokotus: Koiran  pitää  olla  
rokotettu  penikkatautia, parvovirusripulia  ja  
tarttuvaa  maksatulehdusta vastaan vähintään 
kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta tulee tapah-
tuman 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 valmis-
teyhteenvedon mukaisesti. 
Raivotautirokotus (rabies): Koiran ensimmäi-
sestä raivotautirokotuksesta 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 tarttuvan maksatulehdusrokotuksen sekä 
raivotautirokotuksen varoaika: Jos koiran 
rokotus on vanhentunut, tulee rokotus kaikissa 
tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen ta-
pahtumaa (kolmen viikon varoaika). 
Kolmen viikon varoajan laskeminen: Koi-
ra saa osallistua seuraavana päivänä varoajan 
päättymisen jälkeen eli 22. päivä rokotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määrä-
yksiä
Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirus-
ripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, ken- 

nelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikana-
van tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapah-
tumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi 
viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös sa-
man talouden oireettomia koiria. Loistartunnat 
on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira 
voi olla läsnä tapahtumassa. 
1.1.2001 jälkeen syntyneet typistetyt koirat ei-
vät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kil-
pailuihin.
Antidopingvalvonta
Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät 
antidopingsäännöt ja dopingvalvonta koskevat 
kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyt-
telyitä, kilpailuja ja kokeita. Ajankohtaisinta tie-
toa osoitteessa www.kennelliitto.fi

Tunnistusmerkintä
Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton 
virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. 
Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmer-
kinnän pistokokein. Mikäli koiralla on siru, jota 
yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran 
omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka ky-
seisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa 
löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee 
järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä ta-
pahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton  
mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtu-
maan.

Koirien mittaus
Kaikkien tarkastettavien rotujen tarkastus ja 
mittaus suoritetaan kehissä ennen arvostelua, 
ja koira kilpailee tässä näyttelyssä siinä rodus-
sa, mihin se siirretään. (Koskee mm. villakoiria, 
mäyräkoiria ja spitzejä.)

Mukavaa näyttelypäivää!

HUOM!!!
Telttojen pystyttäminen kaviouralle on ehdottomasti kielletty.

Kavioura toimii pelastustienä.
KAVIOURALLA OLEVAT TELTAT TULEMME SIIRRÄTTÄMÄÄN



Tuomarinmuutokset on merkitty aikatau-
luihin *-merkillä. Siirrot ennalta varalle 
ilmoitetulle tuomarille on merkitty #-mer-
killä, eivätkä ne oikeuta maksunpalautuk-
seen.

Arvostelua EI aloiteta ennen aikatauluun 
merkittyä alkamisaikaa. 

Näyttelyssä EI järjestetä ryhmäkilpailuja.

Näyttelyn koiramäärä ........................... 1281

ETUSUORA KEHÄT 1–14

KEHÄ 1
Esa Ruotsalainen ................................ 76
labradorinnoutaja ....................................29 10.00
karkeakarvainen saksanseisoja ..............4 11.45
lyhytkarvainen saksanseisoja ...............14 
weimarinseisoja, lyhytkarvainen ..........2 13.00
spinone ..........................................................2 
suomenajokoira ..........................................8 
beagle .............................................................3 
* pitkäkarvainen collie ............................14 

KEHÄ 2
Mari Lackman ...................................... 59
lancashirenkarjakoira ................................7 10.00
australiankelpie ...........................................4 
saarloos wolfhond......................................1 
samojedinkoira..........................................15 
grönlanninkoira ..........................................1 
itäsiperianlaika ............................................1 
valkoinen ruotsinhirvikoira .....................1 
pohjanpystykorva ....................................10 12.00
karjalankarhukoira .....................................4 
suomenpystykorva ....................................7 
buhund ..........................................................1 
etnankoira .....................................................3 
hannoverinvihikoira ..................................1 
karkeakarvainen istrianajokoira ............1 
sveitsinajokoira, berninajokoira ............2 

KEHÄ 3
Kimmo Mustonen ............................... 57
* prahanrottakoira .....................................3 10.00
* griffon belge..............................................1 
* griffon bruxellois .....................................3 

* petit brabancon .......................................3 
* venäjäntoy, pitkäkarvainen .................1 
dreeveri ..........................................................4 
basset artésien normand .........................2 
petit basset griffon vendéen ..................1 11.00
dalmatiankoira ............................................7 
rhodesiankoira ............................................3 
länsigöötanmaanpystykorva ...............10 
islanninlammaskoira .................................4 12.15
lapinporokoira .............................................2 
ruotsinlapinkoira ........................................1 
suomenlapinkoira ....................................10 
jakutianlaika .................................................2 

KEHÄ 4
Paula Rekiranta................................... 87
Harjoitusarvostelijat: Hilpinen Jarmo ja 
Oikkonen Elena, mäyräkoirat
* lagotto romagnolo .................................7 10.00
* fieldspanieli ...............................................1 
* clumberinspanieli ...................................2 
mäyräkoirien mittaus .............................  10.35
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira kk ......3 10.45
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk .....6 
* mäyräkoira, karkeakarvainen ............21 
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk .......1 12.30
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk .......5 
* mäyräkoira, lyhytkarvainen ...............12 
* mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pk .....7 
* mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk .....9 
* mäyräkoira, pitkäkarvainen ...............13 

KEHÄ 5
Tuomarinmuutos, aikataulut päivitetty 17.8.

KEHÄ 6
Karin Bergbom .................................... 55
itäeuroopanpaimenkoira ........................3 10.00
mudi ................................................................2 
pumi ................................................................3 
amerikanstaffordshirenterrieri ..............5 
staffordshirenbullterrieri .......................16 
brasilianterrieri ............................................5 11.45
kääpiöbullterrieri ........................................2 
bullterrieri .....................................................2 
englanninkääpiöterrieri ...........................2 

ARVIOITU ARVOSTELUAIKATAULU



manchesterinterrieri .................................2 
bedlingtoninterrieri ...................................2 
sealyhaminterrieri ......................................1 
skyenterrieri ..................................................3 
silkkiterrieri ...................................................1 
yorkshirenterrieri ........................................5 
biewerterrieri ...............................................1 

KEHÄ 7
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ............ 85
bordercollie ..................................................8 10.00
hollanninpaimenkoira, kk ........................1 
pk pyreneittenpaimenkoira ....................1 
schapendoes ................................................1 
polski owczarek nizinny ...........................1 
medimurjenkoira ........................................2 10.45
borderterrieri .............................................24 
australianterrieri .......................................13 12.30
airedalenterrieri ..........................................1 
kerrynterrieri ................................................3 
vehnäterrieri .................................................4 
cairnterrieri .................................................10 
ceskyterrieri ..................................................1 
glen of imaalinterrieri ...............................5 
norfolkinterrieri ...........................................4 
norwichinterrieri .........................................6 

KEHÄ 8
Maarit Hassinen .................................. 56
kääpiösnautseri, musta-hopea ............14 10.00
kääpiösnautseri, pippuri & suola ..........8 
kääpiösnautseri, musta ............................6 
kääpiösnautseri, valkoinen .....................9 11.45
kääpiöpinseri ...............................................3 
pinseri .............................................................1 
snautseri, pippuri & suola ........................4 
bokseri ............................................................4 
entlebuchinpaimenkoira .........................1 
* englanninbulldoggi ...............................1 
* karkeakarvainen kettuterrieri ..............3 
* sileäkarvainen kettuterrieri ..................2 

KEHÄ 9
Satu Ylä-Mononen .............................. 78
Harjoitusarvostelija: Janette Fröberg,  
shetlanninlammaskoira
shetlanninlammaskoira ..........................41 10.00
- pennut .........................................................2 
- urokset .......................................................17 
- nartut  .........................................................22 

welsh corgi cardigan .................................9 12.30
welsh corgi pembroke ............................11 
* schipperke .................................................4 
* vanhaenglanninlammaskoira .............1
* skotlanninterrieri .....................................8 
* valkoinen länsiylämaanterrieri ...........4

KEHÄ 10
Unto Timonen ..................................... 66
villakoirien mittaus .................................  9:45
* villakoira, toy .............................................9 10.00
* villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ...............14 
* villakoira, kääpiö, mu/ru/va ...............14 
* villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ..9 12.15
* villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va ..3 
* villakoira, iso, ha/ap/pu .........................6 
* villakoira, iso, mu/ru/va .........................6 
* valkoinenpaimenkoira ...........................5 

KEHÄ 11
Matti Tuominen .................................. 50
tiibetinspanieli ...........................................27 10.00
venäjänbolonka ..........................................5 11.45
kultainennoutaja ......................................11 
sileäkarvainen noutaja .............................7 

KEHÄ 12
Jussi Liimatainen ................................ 88
Harjoitusarvostelija: Kakko Tapio, bichon frisé
* mopsi .........................................................13 10.00
* chihuahua, pitkäkarvainen ................24 
* chihuahua, lyhytkarvainen ................13 12.15
* papillon .....................................................10 
* tiibetinterrieri ............................................3 
* maltankoira ...............................................4 
* löwchen ......................................................2 
* bichon frisé ..............................................19 

KEHÄ 13
Jarmo Hilpinen.................................... 48
* ranskanbulldoggi ..................................14 10.00
* cavalier kingcharlesinspanieli ...........18 
* kingcharlesinspanieli .............................3 12.00
* bostoninterrieri ........................................7 
* kiinanharjakoira .......................................6 

KEHÄ 14
Saija Juutilainen ................................. 72
Harjoitusarvostelija: Heinesche Laurent,  
saksanpaimenkoira, leonberginkoira
* saksanpaimenkoira .................................5 10.00
* saksanpaimenkoira, pk ..........................4 



* australianpaimenkoira...........................8 
* partacollie ..................................................4 11.00
* dobermanni...............................................4 
* leonberginkoira .......................................6 
* landseer ......................................................2 
* berninpaimenkoira .................................5
* jackrussellinterrieri ................................34 
- pennut .........................................................2 
- urokset .......................................................14 
- nartut  .........................................................18 

TAKASUORA KEHÄT 15–20

KEHÄ 15
Tapio Kakko ........................................ 62
siperianhusky .............................................28 10.00
spitzien mittaus .......................................  11.45
saksanpystykorva, kleinspitz, 
valkoinen .......................................................1 
saksanpystykorva, kleinspitz, 
muut värit ......................................................6 
saksanpystykorva, kleinspitz, 
musta ja ruskea ...........................................5 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
valkoinen .......................................................4 12.30
saksanpystykorva, mittelspitz, 
muut värit ......................................................4 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
musta ja ruskea ...........................................3 
saksanpystykorva, grosspitz, 
valkoinen .......................................................1 
saksanpystykorva, pomeranian .............5 
saksanpystykorva, keeshond .................5 

KEHÄ 16
Tanya Ahlman-Stockmari .................. 54
* belgianpaimenkoira, malinois ............5 10.00
* belgianpaimenkoira, tervueren .........3 
* belgianpaimenkoira, groenendael ...6 
* sileäkarvainen collie ...............................6 
* australiankarjakoira ................................2 
* brienpaimenkoira / briardi ...................1 
* havannankoira........................................10 11.30
* shih tzu ........................................................5 
* lhasa apso ..................................................3 
* coton de tuléar .........................................2 
* japanese chin ............................................2 
* kromfohrländer ........................................1  
* keskiaasiankoira .......................................1 
* parsonrussellinterrieri ............................5 
* irlanninterrieri ...........................................2 

KEHÄ 17
Juha Putkonen .................................... 75
englanninspringerspanieli ....................16 10.00
walesinspringerspanieli ...........................4 11.00
portugalinvesikoira ....................................8 
novascotiannoutaja ...................................9 
cockerspanieli ............................................18 12.15
amerikancockerspanieli ...........................3 
kooikerhondje .............................................2 
tanskalais-ruotsalainen pihakoira ........5 
tanskandoggi, sininen ..............................3 
tanskandoggi, musta ja harlekiini ........2 
tanskandoggi, keltainen ja 
tiikerijuovainen ...........................................5 

KEHÄ 18
Pirjo Aaltonen ..................................... 55
Harjoitusarvostelija: Heinesche Laurent,  
bordeauxindoggi
uruguayncimarron .....................................1 10.00
pyreneittenmastiffi ....................................3 
pyreneittenkoira .........................................4 
bordeauxindoggi .......................................1 
broholminkoira ...........................................3 
bullmastiffi ....................................................2 
newfoundlandinkoira ...............................3 
cane corso .....................................................1 11.00
hovawart........................................................8 
englanninsetteri .........................................5 
gordoninsetteri ...........................................2 
punavalkoinen irlanninsetteri ...............1 12.00
punainen irlanninsetteri ........................18 
pienimünsterinseisoja ..............................1 
bretoni ............................................................2 

KEHÄ 19
Anneli Pukkila ..................................... 58
* alaskanmalamuutti .................................9 10.00
* amerikanakita ...........................................4 
* akita ..............................................................7 
* kainkoira .....................................................1 11.15
* kishunkoira ................................................1 
* shikokunkoira ...........................................2 
* chow chow ................................................1 
* japaninpystykorva ..................................7 
* basenji .........................................................6 
* portugalinpodengo, kk, pieni .............2 12.15
* perunkarvatonkoira, pieni ....................3 
* perunkarvatonkoira, iso ........................1 
* meksikonkarvatonkoira, iso .................2 
* shiba .............................................................2 
* eurasier .......................................................2 
* tiibetinmastiffi ..........................................3 
* rottweiler ....................................................5 



KEHÄ 20
Sara Jokela .......................................... 19
Junior handler ................................................ 10.00
- Piirimestaruus ...........................................4 
Junior handler ................................................ 
- nuoremmat ................................................6 
- vanhemmat ..............................................13 

RADAN KESKELLE 21–22

KEHÄ 21
Perttu Ståhlberg ................................. 49
whippet ........................................................26 10.00
italianvinttikoira ..........................................2 11.30
afgaaninvinttikoira.....................................3 
irlanninsusikoira ..........................................8 
skotlanninhirvikoira ...................................2 

englanninvinttikoira ..................................2 
azawakh .........................................................3 
kiharakarvainen noutaja ..........................1 
irlanninvesispanieli ....................................1 
barbet .............................................................1 

KEHÄ 22
Veli-Pekka Kumpumäki...................... 51
harmaa norjanhirvikoira ..........................7 10.00
jämtlanninpystykorva ...............................9 
sloughi ............................................................1 11.00
saluki .............................................................18 
venäjänvinttikoira ......................................8 12.00
unkarinvinttikoira .......................................1 
espanjanvinttikoira ....................................1 
espanjanvesikoira.......................................6 

PERUUTUS TUOMARINMUUTOKSEN VUOKSI

Peruutan koirani osallistumisen Kouvolan näyttelyyn tuomarimuutoksen vuoksi (*:llä 
merkityt rodut) ja liitän mukaan koirani numerolapun sekä kopion maksukuitista. Ilmoi-
tus tulee lähettää meille kirjallisesti viimeistään 19.8.2021 postileimatulla kirjeellä tai 
sähköpostitse.

Rotu _________________________________________________________

Koiran nimi ___________________________________________________

Ilmoittautumismaksun _________ euroa voi palauttaa 

tilille IBAN numero _________________________________________________

Saajan nimi ___________________________________________________

Osoite _______________________________________________________

Päiväys _______________ Allekirjoitus _____________________________

Laita kuoreen tämä sivu numerolapun ja kuitin kera ja postita osoitteella:
Kouvolan koiranäyttely 2021, c/o Raine Björkman, Nietoskatu 13, 45150 Kouvola
tai sähköpostitse raine.bjorkman@elisanet.fi

Näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksesta käsittelykulut. Mikäli nume-
rolappu ei ole liitteenä, näyttelytoimikunnalla on oikeus vähentää palautuksesta myös 
pääsylipun hinta.
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PÄÄPORTTI 
Ravikatu 
Koiriensisääntulo 
 

                     
                P   5 €     TUOTE MYYNTTI  

TOIMISTO 

VALKEALANRAITTI AHLMANNINTIE 

KESKUSTAAN 

MIKKELI - HEINOLA 

KUUSANKOSKELLE 

KÄYTÄVÄ 
 

KOIRIEN VESI  
  

KAVIOURALLE 
EI TELTTOJA 
EIKÄ 
KATOKSIA 
 

Talliportti 
Valkealanväylä 
Koiriensisääntulo 

    Lukekaa tämä ohje: 
  Rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein. 
   - Suosituksena on, että alueelle ja siellä viivyttäisiin vain oman koiran/ koirien arvosteluun vaadittava aika. 

- Näyttelyalueella sisätilojen käyttömahdollisuudet on rajattu (toim. wc. EA-pisteellä) asiointiin. 
   oleskelu sisätiloissa ei ole mahdollinen.   

  - On noudatettava omalta osalta henkilökohtaisten koronatoimenpiteiden noudattamista.  
katsomorakennuksessa WC- tiloissa on käsienpesu mahd. ja löytyy myös käsidesiä. 

   --kasvomaskeja on mahdollisuus ostaa toimistosta. 
             
   - parkki ja muut maksut vain käteisenä. Sisääntulon nopeuttamiseksi varatkaa sopivaa raha 
       
  
  Emme laita opasteita teiden varsille. 
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21 p 
5 € 

p 
5 € 

    p   5 € 

HUOMIOIKAA !   KOIRAT SISÄÄN VAIN NÄISTÄ  
                                  KAHDESTA PORTISTA 

                                                         
  

 

     

NÄYTTELYALUEEN KARTTA


