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TERVETULOA NÄYTTELYYN

Kiitos ilmoittautumisesta näyttelyymme ja 
tervetuloa Tuomarinkartanon Vinttikoira-
keskukseen Helsinkiin. Tämä kirje sisältää 
tärkeää tietoa onnistuneeseen näyttelypäi-
vään, joten toivomme Sinun tutustuvan tä-
hän huolella.

Liikenneyhteydet ja pysäköinti
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus sijait-
see Vanhan Tuusulantien varrella, näyttely-
paikan osoite on Tuomarinkyläntie 1, 00690 
Helsinki.
Näyttelypaikalle on hyvät julkiset bussiyhte-
ydet mm. Helsingin keskustasta. Aikataulut 
ja reitit löydät www.hsl.fi
Pysäköinti näyttelyalueen välittömässä lä-
heisyydessä maksaa 5 e. Maksu vain tasara-
halla, myös  Mobilepay-mahdollisuus (ohje 
löytyy sivulta 4). Pysäköinninohjaajien ohjei-
ta on ehdottomasti noudatettava.
Autoja ei saa pysäköidä läheisen ratsastus-
tielle eikä yleisten liikennesääntöjen vastai-
sesti. Näyttelytoimikunta ei vastaa mahdol-
lisista pysäköintivirhemaksuista.
Koiria ei saa jättää autoon. 

Asuntoautot
Näyttelyalueen parkkipaikalla yöpyminen on 
kielletty.

Näyttelynumerot ja sisäänpääsy
Oheisena arvioitu arvosteluaikataulu ja koi-
rasi näyttelynumero, joka oikeuttaa koiran 
ja yhden henkilön sisäänpääsyyn. Muista 
ottaa mukaan koirasi rokotustodistus. Jo-
kaisen näyttelyyn ilmoitetun koiran mukana 

alueelle pääsee yksi ihminen. Yleisöä ei pääs-
tetä alueelle. JH-kilpailijan huoltaja saa tulla 
näyttelyalueelle. Samoin jos omistajalla on 
esittää invakortti, voi avustaja tulla mukaan. 
Näihin ehtoihin ei myönnetä poikkeuksia.
Oheisesta aikataulusta näet rotukohtaisen 
arvosteluaikataulun. Koira voi tulla paikalle 
aikaisintaan 30 minuuttia ennen rodun ar-
vosteluaikaa. Arvostelua ei aloiteta ennen 
aikataulussa olevaa aikaan. Paikalta on pois-
tuttava välittömästi rodun arvostelun loput-
tua.

Ryhmäkilpailut järjestetään, mutta myös 
ROP-koirien on poistuttava alueelta rodun 
päätyttyä, palata saa vasta puoli tuntia en-
nen ryhmän alkamisaikaa.

Luettelo
Luettelo ilmestyy vain sähköisenä.
Mobiililuettelo .......2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa App 
Store- ja Google Play -sovelluskaupoista il-
maiseksi nimellä Showlink. Sähköisen näyt-
telyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna 
on 2,99 € ja sen voi ostaa sovelluksen kautta 
näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo jul-
kaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00 

Koronaan liittyvä ohjeistus 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet 
kokoontumisrajoitukset astuvat voimaan 
20.8.2021. Alueellisesti rajatussa ulkotilassa 
saa olla enintään 50 henkilöä. 

Huomioithan seuraavat ohjeet:
–  Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena! 
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–  Näyttelyalue on jaettu lohkoihin (yksi kehä 
= yksi lohko). Pysythän omassa lohkossasi 
koko näyttelyn ajan ja poistut näyttely-
alueelta koirasi arvostelun jälkeen. 

–  Jokaiseen lohkoon on oma sisääntulo ja 
poistumisreitti. 

–  Vain yksi henkilö/ilmoitettu koira. Paikalla 
ei ole lipunmyyntiä. 

–  Otathan koirasi numerolapun valmiiksi esil-
le kun saavut näyttelyalueelle. 

–  Näyttelyyn ei saa tuoda turistikoiria. 
–  Näyttelyalueelle EI saa pystyttää telttoja. 
–  Kehässä ja muualla näyttelyalueella on 

huolehdittava riittävistä turvaväleistä. 
–  Tuomarit, toimihenkilöt ja näytteilleasetta-

jat eivät kättele. 
–  Tuomari voi halutessaan pyytää esittäjää 

näyttämään koiran purennan. 
–  Kehäteltassa saavat olla vain tuomari ja ke-

hätoimitsijat. 
–  Arvostelulomakkeet noudetaan niille osoi-

tetuista laatikoista kehän reunalta. 
–  Näyttelyalueella on vahva suositus kerta-

käyttöisen kasvosuojan käytöstä, etenkin 
kehässä. 

–  Muista myös huolehtia riittävästä käsihy-
gieniasta. Käsidesiä on tarjolla kaikissa loh-
koissa.

Näyttelyssä noudatetaan AVI:n, THL:n, OK-
M:n ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja 
koiranäyttelyjen järjestämisestä. Näihin voi 
tulla muutoksia vielä ennen näyttelypäivää.

Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen 
tai julkiseen tilaan, jossa on muita ihmisiä sa-
manaikaisesti paikalla ei saa tulla, jos on mitä 
tahansa sairastumiseen viittaavia oireita. 
Koronatilanteen takia olemme hyvin tarkko-
ja alueelle tulevien määrässä sekä turvavä-
lien ja käsihygienian noudattamisessa, johon 
pyydämme ymmärrystä.

Rokotusmääräykset ja tunnistusmerkintä
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliit-
to ry:n rokotus- ja tunnistusmerkintämäärä-
yksiä. 

Rokotukset tarkastetaan vain pistokokeina.  
Näyttelyyn osallistuvien koirien on myös ol-
tava tunnistusmerkittyjä joko mikrosirulla 
tai tatuoinnilla. Näyttelyn aikana paikalla on 
eläinlääkäri.
Näyttelytoimikunta ei palauta näyttelymak-
sua, jos koira hylätään puutteellisten tai 
vanhentuneiden rokotusten takia. Roko-
tusmääräykset löytyvät osoitteesta http://
www.kennelliitto.fi/koiran-omistaminen/
koiran-rokotusmaaraykset

Antidoping-valvonta
Pyydämme näytteilleasettajia ottamaan 
huomioon, että noudatamme Suomen Ken-
nelliiton antidoping-sääntöjä. Dopingval-
vonta koskee kaikkia Suomen Kennelliiton 
myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. 
Ajankohtaisinta tietoa osoitteesta http://
www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/anti-
doping

Tuomarimuutokset
Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheisesta 
aikataulusta. Etukäteen varalle ilmoitetulle 
tuomarille siirretyt rodut on merkitty # -mer-
killä muille tuomareille siirretyt rodut on 
merkitty *-merkillä.
Näyttelymaksua ei palauteta, mikäli rotu on 
siirretty etukäteen ilmoitetulle varatuomaril-
le. Mikäli näytteilleasettaja haluaa peruuttaa 
osallistumisensa muulle tuomarille siirtämi-
sen takia, pyydetään palauttamaan oheinen 
kaavake sen yhteydessä olevien ohjeiden 
mukaisesti.

Palkinnot 
Kaikki rotukohtaiset palkinnot saa arvostelu-
lipuketta vastaan merkityistä paikoista. Pal-
kintovaihtoehtoina on pokaali tai Showlinkin 
kiinnityskortti. Palkinnot on noudettava vä-
littömästi rodun päättymisen jälkeen.

Näyttelyalue
Näyttelyalueella tupakointi on ehdottomasti 
kielletty.
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Näyttelymme kotisivut ovat osoitteessa: 
www.showlink.fi/shows/royalcaninshow2021/

JUOKSURATAA KIERTÄVÄÄN AITAAN EI SAA 
KIINNITTÄÄ MITÄÄN. Aidan päällä ei saa 
myöskään istua, siihen ei saa nojata, eikä 
juoksuradalla saa kävellä tai viedä sinne koi-
ria.

Kehien sijainti 
Kaikki kehät sijaitsevat ulkona nurmikentäl-
lä. Sää saattaa olla arvaamaton, joten varus-
tauduthan sopivin jalkinein ja vaihtelevan 
sään edellyttämin varustein. Huonolla säällä 
voi koiran kanssa odottaa autossa lähes ro-
dun alkamiseen asti.

Muuta huomioitavaa
Ota mukaan ainakin hakaneula tms. nume-
rolapun kiinnitystä varten, näyttelyhihna ja 
vesikuppi. Ulkoiluta koirasi ennen alueelle 
tuloa.
Näyttelyalueen siisteys on jokaisen näytteil-
leasettajan vastuulla. Muistathan huolehtia 
siitä, että korjaat koirasi jätökset, karvat ja 
muut roskat välittömästi pois.

Neuvontanumerot
Olemme käytettävissänne kaikissa näytte-
lyymme liittyvissä kysymyksissä: 
hannalepp@hotmail.com,  
050 3441556 (ilt. ja näyttelyn aikana). 
Näyttelypäivien aikana voit soittaa toimis-
toon  040 7614365
Kasvattajaluokkia ja koirien Ilmoittautumisia 
koskevat tiedustelut: Showlink Oy (arkisin 
klo 11–17) p. (09) 887 30 320 tai 
e-mail: info@showlink.fi.

Näyttelypäivien aikana käänny tarvittaes-
sa toimihenkilöidemme puoleen – olemme 
näytteilleasettajien palveluksessa kaikissa 
näyttelyyn liittyvissä asioissa.

Näyttelyllä on Mobile Payssa maksupaikka 
osoitteella  ”Royal Canin Show / HSKP”, 
ja osoitteena Tuomarinkyläntie 1, 00690 
Helsinki. Osoitteen tallentaminen mah-
dollistaa sen, että kun henkilö on lähellä 
vinttikoirarataa, MobilePay näyttää pai-
kannusperusteisesti myös lähellä olevana 
kauppana RC:n. 
Käytettävä maksukoodi on 23522. 
Näyttelykävijä voi siis maksaa kahdella ta-
valla:
1. Kun on lähellä vinttikoirarataa, hän valit-
see näyttelyn ’kaupan’ ja maksaa siihen
2. Syöttää maksukoodin MobilePayssä 
maksamisen yhteydessä vastaanottajan 
puhelinnumeron tilalle
Jos ei halua käyttää käteistä niin mobile-
payn voi ottaa käyttöön ennakkoon siten, 
että maksukortti on  syötetty appiin ja hy-
väksytty. Tämän jälkeen em. mainitut mak-
sutavat toimivat ongelmitta.

Toivotamme kaikille viihtyisää näyttely-
viikonloppua ja tehdään yhdessä 

koronaturvallinen näyttely!
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Ajo-ohjeet
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksen osoite on Tuomarinkyläntie 1, Helsinki. 

Pohjoisesta tultaessa ajetaan Tuusulantietä (tie nro 45) Helsinkiin ja käännytään liittymästä 
Tammisto-Tapaninkylä. Liittymän jälkeen käännytään valoista vasemmalle suuntaan Palo-
heinä-Tuomarinkylä. Jatketaan Paloheinä-Tuomarinkylä –suuntaan suoraan opasteiden mu-
kaan. Kun oikealla näkyy iso sininen kyltti: Tuomarinkylä, käännytään vasemmalle.

Etelästä tultaessa ajetaan Tuusulantietä ja käännytään liittymästä Tuomarinkylä - Itä-Paki-
la - Paloheinä. Ajetaan liikenneympyrästä toisesta ulosmenosta Tuomarinkylää kohti. Vintti-
koirakeskus on heti oikealla. 

Parkkialueet
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Arvioitu aikataulu  lauantai 11.9.2021

Tuomarinmuutokset on merkitty aikatauluihin 
*-merkillä. Siirrot ennalta varalle ilmoitetulle tuo-
marille on merkitty #-merkillä, eivätkä ne oikeuta 
maksunpalautukseen.

Arvostelu kehissä aloitetaan porrastetusti, tar-
kista rodun arvostelun alkamisaika aikatauluista. 

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

Näyttelyn koiramäärä ...................................... 1659

KEHÄ 1
Leni Finne .................................................... 86
Harjoitusarvostelija: Kavén Sanna, dalmatiankoira, 
rhodesiankoira, hannoverinvihikoira, basset hound, 
petit basset griffon vendéen, pieni gascognenajo-
koira, beagle
#englanninspringerspanieli.................... 20 09.00
#dalmatiankoira.......................................33 10.00
- urokset ................................................... 16 
- nartut  .................................................... 17 11.00
#rhodesiankoira ....................................... 13 12.15
#hannoverinvihikoira ................................ 1 13.00
#basset hound ...........................................3 
#petit basset griffon vendéen ..................3 
#pieni gascognenajokoira ......................... 1 
#beagle .................................................... 12 13.30

KEHÄ 2
Hannele Jokisilta ......................................... 87
saksanpystykorva, keeshond .................. 12 09.00
saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen ... 1 
Spitzien mittaus ........................................... 09.45
saksanpystykorva, mittelspitz, 
musta ja ruskea ........................................ 4 09.45
saksanpystykorva, mittelspitz, 
muut värit .................................................11 
saksanpystykorva, mittelspitz, 
valkoinen ...................................................2 
saksanpystykorva, kleinspitz, 
musta ja ruskea .........................................7 10.45
saksanpystykorva, kleinspitz, 
muut värit ................................................ 13 11.15
saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen .. 1 
saksanpystykorva, pomeranian .............. 17 12.00
thai ridgeback ............................................ 1 13.00
fieldspanieli ............................................... 8 
kooikerhondje .......................................... 6 13.30
barbet ....................................................... 4 

KEHÄ 3
Annukka Paloheimo Segersven ................. 83
Harjoitusarvostelija: Heinesche Laurent, 
Luxembourg, pumi
länsigöötanmaanpystykorva .................. 15 10.00
alaskanmalamuutti ...................................11 10.45
amerikanakita ........................................... 9 11.30
eurasier ......................................................5 
chow chow ................................................ 1 
faaraokoira ................................................ 1 
kishunkoira ................................................ 1 
kainkoira .................................................... 1 
shiba .......................................................... 9 12.30
basenji .......................................................11 
japaninpystykorva .....................................5 13.30
belgianpaimenkoira, groenendael ...........2 
belgianpaimenkoira, tervueren ................3 
medimurjenkoira .......................................2 
pumi .......................................................... 6 
mudi ........................................................... 1 

KEHÄ 4
Kari Järvinen ............................................... 78
Harjoitusarvostelijat: Heinesche Laurent, 
Luxembourg, saarloos wolfhond 
Kärkäs Leila, yorkshirenterrieri
yorkshirenterrieri ......................................7 09.00
silkkiterrieri ................................................5 
brasilianterrieri ......................................... 4 
saksanmetsästysterrieri ............................ 1 
norwichinterrieri .......................................7 10.00
norfolkinterrieri .........................................5 
kääpiöbullterrieri ....................................... 1 
bullterrieri ..................................................2 
airedalenterrieri .........................................5 
saksanpaimenkoira .................................. 8 11.00
saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen .........3 
hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen .. 1 
hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen ..... 1 
bouvier ....................................................... 1 
itäeuroopanpaimenkoira ..........................3 
kuvasz ........................................................ 1 
pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira .. 1 
saarloos wolfhond..................................... 1 
tsekinpaimenkoira .....................................3 12.00
serra de airesinpaimenkoira ..................... 1 
shetlanninlammaskoira ........................... 14 
volpino italiano ..........................................3 

KEHÄ 5
Tanya Ahlman-Stockmari ........................... 84
borderterrieri ........................................... 10 09.30
cairnterrieri ...............................................11 
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* karkeakarvainen kettuterrieri ............... 4 10.45
* sileäkarvainen kettuterrieri ................... 4 
glen of imaalinterrieri ................................5 
kerrynterrieri .............................................2 
vehnäterrieri ............................................. 4 
amerikanstaffordshirenterrieri ................ 4 11.45
australianpaimenkoira ............................. 6 
walesinspringerspanieli .......................... 21 12.45
* novascotiannoutaja ............................... 9 13.45
* portugalinvesikoira ............................... 4 

KEHÄ 6
Saija Juutilainen .......................................... 83
welsh corgi pembroke .............................11 09.00
welsh corgi cardigan ............................... 10 
partacollie ................................................ 10 10.15
harmaa norjanhirvikoira ........................... 8 
jämtlanninpystykorva ...............................7 11.15
karjalankarhukoira ....................................2 
jakutianlaika ...............................................3 
venäläis-eurooppalainen laika .................. 1 
pohjanpystykorva ...................................... 1 
suomenpystykorva .................................... 1 
itäsiperianlaika ........................................... 1 
* dreeveri ................................................... 1 
sileäkarvainen noutaja ............................ 16 12.15
amerikancockerspanieli ............................7 
* bedlingtoninterrieri ............................... 4 

KEHÄ 7
Kirsi Tevalin ................................................. 30
buhund .......................................................3 10.00
etnankoira ............................................... 12 
meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen .. 1 
perunkarvatonkoira, iso ............................ 1 11.00
perunkarvatonkoira, keskikokoinen.........3 
perunkarvatonkoira, pieni ........................2 
portugalinpodengo, sk, pieni ....................5 
portugalinpodengo, kk, pieni ...................3 
Mervi Raisaari ............................................. 30
labradorinnoutaja ................................... 26 12.00
irlanninvesispanieli ....................................3 13.30
sussexinspanieli ......................................... 1 

KEHÄ 8
Harry Tast .................................................... 85
* jackrussellinterrieri ...............................23 09.00
* dandiedinmontinterrieri .........................2 10.15
* valkoinen länsiylämaanterrieri .............. 4 
* skyenterrieri ........................................... 6 
* englanninkääpiöterrieri ..........................3 
* staffordshirenbullterrieri ..................... 18 11.15
* suomenlapinkoira ..................................11 12.15
* samojedinkoira ..................................... 18 13.15

KEHÄ 9
Veli-Pekka Kumpumäki ............................... 85
parsonrussellinterrieri ............................. 16 10.00
irlanninterrieri .......................................... 12 11.00
ceskyterrieri ............................................... 1 
skotlanninterrieri ..................................... 12 
manchesterinterrieri ................................ 9 12.30
kultainennoutaja .....................................35 13.00
- pennut ...................................................... 1 
- urokset ................................................... 17 
- nartut  .................................................... 17 14.00

KEHÄ 10
Leila Kärkäs ................................................. 67
pitkäkarvainen collie ............................... 21 10.00
sileäkarvainen collie ................................ 16 11.15
vanhaenglanninlammaskoira ....................2 12.15
lancashirenkarjakoira ................................3 
* amerikanrottaterrieri ............................. 1 
* islanninlammaskoira ...............................2 
* lapinporokoira ........................................3 
* siperianhusky .........................................11 13.00
* suomenajokoira ......................................2 
kiharakarvainen noutaja ...........................2 
espanjanvesikoira ..................................... 4 
Sara Ahola ................................................... 10
Junior handler ............................................. 14.30
- nuoremmat ..............................................2 
- vanhemmat ............................................. 8 

KEHÄ 11
Marja Talvitie............................................... 90
Harjoitusarvostelija: Heinesche Laurent, 
Luxembourg, schapendoes
australiankarjakoira ................................... 1 10.00
australiankelpie .........................................7 
bordercollie .............................................. 9 
valkoinenpaimenkoira ...............................7 11.00
polski owczarek nizinny ............................ 1 
schapendoes............................................. 6 
schipperke ................................................11 11.45
australianterrieri ...................................... 10 12.30
cockerspanieli ......................................... 20 13.15
lagotto romagnolo .................................. 18 14.30
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KEHÄ 1
Annukka Paloheimo Segersven ......... 83
Harjoitusarvostelija: Heinesche Laurent, 
Luxembourg, tiibetinmastiffi
tiibetinmastiffi ...................................5 10.00
saluki ................................................ 15 
villakoira, iso, mu/ru/va .....................6 11.15
villakoira, iso, ha/ap/pu .....................3 
Villakoirien mittaus ............................. 11.45
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va ..5 
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu ..9 12.00
villakoira, kääpiö, mu/ru/va .............. 11 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu .............24 13.15
villakoira, toy .....................................5 

KEHÄ 3
Kari Järvinen ....................................... 86
newfoundlandinkoira ...................... 19 10.00
pyreneittenkoira ................................5 11.00
ranskanbulldoggi ............................. 13 
bichon frisé ......................................20 12.15
coton de tuléar ..................................4 13.15
bolognese ..........................................2 
japanese chin .....................................2 
papillon ..............................................8 
löwchen .............................................6 14.15
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ..........5 
kromfohrländer .................................2 

KEHÄ 4
Leni Finne ............................................ 51
Harjoitusarvostelija: Janger Nina, mäyrä-
koira, pitkäkarvainen, mäyräkoira, kääpiö-
mäyräkoira pitkäkarvainen, mäyräkoira, 
kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen
#leonberginkoira ...............................6 10.00
#venäjänmustaterrieri .......................2 
#isosveitsinpaimenkoira ...................2 
#pinseri .............................................. 1 
#tanskalais-ruotsalainen pihakoira ...5 
#pienimünsterinseisoja .....................2 11.00
#afgaaninvinttikoira ..........................4 
#bostoninterrieri ...............................5 
#mäyräkoira, pitkäkarvainen ............8 
#mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pk ..9 12.00
#mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pk ..7 

Sofia Snellman .................................... 9
Junior handler ..................................... 13.30
- Piirimestaruus ..................................6 
Junior handler ..................................... 13.30
- nuoremmat ......................................4 
- vanhemmat ......................................5 

KEHÄ 5
Marja Talvitie....................................... 39
Harjoitusarvostelija: Heinesche Laurent, 
Luxembourg, shar pei
espanjanmastiffi ................................ 1 10.00
estrelanvuoristokoira, pk ..................4 
kanariandoggi ....................................3 
shar pei .............................................. 1 
suursnautseri, musta .........................8 
snautseri, pippuri & suola .................8 11.00
kääpiösnautseri, musta .....................2 
kääpiösnautseri, valkoinen ...............2 
kääpiösnautseri, musta-hopea .........2 
kääpiösnautseri, pippuri & suola ......8 
Mervi Raisaari ..................................... 37
stabijhoun ......................................... 11 12.30
punainen irlanninsetteri .................. 10 
punavalkoinen irlanninsetteri ...........4 13.45
englanninsetteri ................................ 1 
bourbonnaisinseisoja ........................ 1 
bretoni ............................................... 1 
spinone ..............................................2 
pont-audemerinspanieli .................... 1 
lyhytkarvainen saksanseisoja ............2 
lyhytkarvainen unkarinvizsla ............ 1 
* cane corso .......................................3 

KEHÄ 6
Hannele Jokisilta ................................. 74
berninpaimenkoira ...........................21 10.00
broholminkoira ..................................3 11.00
mastiffi ...............................................4 
chihuahua, pitkäkarvainen ..............23 
chihuahua, lyhytkarvainen .............. 18 13.00
venäjänbolonka .................................3 
prahanrottakoira ............................... 1 
markiesje............................................ 1 

Arvioitu aikataulu  sunnuntai 12.9.2021
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KEHÄ 7
Saija Juutilainen .................................. 64
hovawart............................................9 11.00
bernhardinkoira, pitkäkarvainen ...... 1 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen ...... 1 
venäjänvinttikoira............................ 19 11.30
* englanninvinttikoira .......................3 12.30
whippet ............................................26 
maltankoira........................................5 14.15

KEHÄ 8
Perttu Ståhlberg ................................. 73
Harjoitusarvostelija: Janger Nina, mäyräkoira, 
karkeakarvainen, mäyräkoira, kääpiömäyrä-
koira karkeakarvainen, mäyräkoira, kaniini-
mäyräkoira karkeakarvainen, mäyräkoira, 
lyhytkarvainen, mäyräkoira, kääpiömäyrä-
koira lyhytkarvainen, mäyräkoira, kaniini-
mäyräkoira lyhytkarvainen
Mäyräkoirien mittaus .......................... 09.45
mäyräkoira, karkeakarvainen ......... 18 10.00
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira kk .. 10 11.00
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira kk .....3 
mäyräkoira, lyhytkarvainen ............20 11.45
mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lk .....8 13.00
mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lk ...... 1 
italianvinttikoira .............................. 13 13.30

KEHÄ 9
Leila Kärkäs ......................................... 86
havannankoira .................................24 09.00
tiibetinterrieri .................................. 13 10.30
tanskandoggi, keltainen ja 
tiikerijuovainen ................................ 10 
tanskandoggi, musta ja harlekiini .....2 11.45
tanskandoggi, sininen .......................3 
kääpiöpinseri ...................................34 12.00
- pennut ..............................................4 
- urokset ........................................... 19 
- nartut  ............................................. 11 13.00

KEHÄ 10
Veli-Pekka Kumpumäki ....................... 89
lhasa apso ........................................ 10 10.00
tiibetinspanieli ................................. 14 
cavalier kingcharlesinspanieli .........23 11.15
griffon belge ...................................... 1 12.45
griffon bruxellois ...............................3 
petit brabancon .................................2 
kingcharlesinspanieli .........................7 
shih tzu ............................................ 13 13.30
venäjäntoy, pitkäkarvainen ..............3 14.15
venäjäntoy, lyhytkarvainen ...............2 
kiinanharjakoira ................................ 11 

KEHÄ 11
Tanya Ahlman-Stockmari ................... 56
dobermanni .......................................7 09.00
rottweiler ...........................................5 
bokseri ...............................................3 
landseer .............................................4 
englanninbulldoggi ...........................8 10.00
apinapinseri .......................................4 
mopsi ................................................ 11 
puolanvinttikoira ...............................2 11.30
unkarinvinttikoira ..............................8 
azawakh .............................................4 
Kirsi Tevalin ......................................33 
irlanninsusikoira .............................. 17 12.30
skotlanninhirvikoira ...........................4 
bullmastiffi ........................................12 13.30
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Näyttelykehät

Porttialue Porttialue

Portti

Porttialue

Portti

PorttiPortti

Pelastustie

Tuom
arinkartanon-

tielle

Rakennus Rakennus

Erillisvaja
Nestekaasupullot
säilytys

Pelastustie

Portteja, porttialueita ja pelastusteitä
ei saa sulkea

Tapahtuma-alue/kulkureitit

Ryhmäkilpailut järjestetään, mutta myös ROP-koirien on poistuttava alueelta 
rodun päätyttyä, palata saa vasta puoli tuntia ennen ryhmän alkamisaikaa.

Ryhmäkilpailut käydään kehissä 3 ja 5–8. BIS-kilpailut käydään kehässä 4.
BIS-kasvattaja esiarvostellaan kehissä 9–11. 
BIS-veteraanit esiarvostellaan kehissä 1–2.

RYHMÄKILPAILUT, LAUANTAI 11.9.

n. kello 15:45, kehä 3  FCI 1 ������������������������������������������������������������������������������� Tanya Ahlman-Stockmari
n. kello 15:45, kehä 5  FCI 3 �����������������������������������������������������������������������������������Veli-Pekka Kumpumäki
n. kello 15:00, kehä 6  FCI 5 �������������������������������������������������������������������������������������������������Saija Juutilainen
n. kello 15:00, kehä 7  FCI 6 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������Leni Finne
n. kello 16:00, kehä 8  FCI 8 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������Leila Kärkäs
kun ryhmien parhaat on valittu, kehissä 1–2  Paras veteraani ����������� Tanya Ahlman-Stockmari
kun ryhmien parhaat on valittu, kehissä 9–11  Paras kasvattajaryhmä ������������������ Kari Järvinen

RYHMÄKILPAILUT, SUNNUNTAI 12.9.

n. kello 15:15, kehä 3  FCI 2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������Kirsi Tevalin
n. kello 15:00, kehä 5  FCI 4 ������������������������������������������������������������������������������������������������ Perttu Ståhlberg
n. kello 15:45, kehä 6  FCI 7 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kari Järvinen
n. kello 16:00, kehä 7  FCI 9 �������������������������������������������������������������������Annukka Paloheimo Segersven
n. kello 15:15, kehä 8  FCI 10 ����������������������������������������������������������������������������� Tanya Ahlman-Stockmari
kun ryhmien parhaat on valittu, kehissä 1–2  Paras veteraani ����������� Tanya Ahlman-Stockmari
kun ryhmien parhaat on valittu, kehissä 9–11  Paras kasvattajaryhmä ������������������ Kari Järvinen
kun ryhmien parhaat on valittu, kehä 4  Best in Show ��������������������������������������������������Marja Talvitie
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Kulku kehä 1
Parkkialue A (kehät 1-5 & 10-11)

Parkkialue B + tien toisella puolella Parkkialue C 
Maatalouskeskus (kehät 2 & 6-9)

Kulku kehiin 6-9

Kulku kehiin 3-5

Kulku kehään 9

Parkkialue Tuomarit



Näyttelyilmoittautumisen peruuttaminen
Muulle kuin varatuomarille tehdyn tuomarimuutoksen vuoksi (*:llä merkityt rodut) 
Mikäli haluat peruuttaa tulosi näyttelyymme tuomarimuutoksen vuoksi, ilmoita siitä meille 
kirjallisesti ennen näyttelyä postitetulla kirjeellä (postileima)

Ennakkoon ilmoitetulle varatuomarille siirretyistä koirista ei ilmoittautumismaksua palaute-
ta. Nämä on merkitty aikatauluun #-merkillä.

Rotu ____________________________________________________________________

Koiran nimi _______________________________________________________________

Maksamani ilmoittautumismaksun ___________ euroa voi palauttaa tilille

_________________________________________________________________________

Ilmoittautuminen on tehty  postitse  netin kautta. Nopeutat peruutuksen 
käsittelyä liittämällä peruutuskirjeeseen kuittikopion suoritetusta maksusta.

Saajan nimi _______________________________________________________________

Allekirjoitus _______________________________________________________________

Sähköpostitse: 
liitteeksi tämä kirje ja sähköpostilla toimitettu koiran numerolappu osoitteella 
erja.billings@gmail.com

Postitse: 
Laita kuoreen tämä sivu ja koiran numerolappu kokonaisena ja postita osoitteella:

Royal Canin Show 2021/Erja Billings
Hilantie 244, 02480 Kirkkonummi

Näyttelytoimikunnan on palautettava ilmoittautumismaksu neljän viikon kuluessa näytte-
lyn päättymisestä ja palautuksesta on oikeus vähentää käsittelykulut. 


