
Järjestäjä: Helsingin Seudun Kennelpiiri ry

Tervetuloa Hyvinkään
ryhmänäyttelyyn 3.9.2022! 

Oheisena on näyttelymme arvioitu arvos-
teluaikataulu sekä koirasi näyttelynumero. 
Muista ottaa mukaan näyttelyyn koiran re-
kisterikirja, rokotustodistukset, näyttelynu-
mero ja -hihna, makuualusta, hakaneula 
sekä vesikulho. Ulkoiluta koirasi ennen 
näyttelyalueelle saapumista. 
Näyttely on drive-in, joten arvostelun jälkeen 
saavat poistua muut paitsi rotunsa parhaat 
koirat (ROP), rotunsa parhaat veteraanit (ROP-
VET) sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluok-
kiin kuuluvat koirat.
Näyttelypaikka ja ajo-ohjeet

Näyttelypaikkana on Hyvinkään lentokent-
tä, Lentokentäntie 50.
Navigaattori ohjaa tulijat ajamaan Hyvin-
kään keskustan läpi. Mutta koska lento-
kenttä sijaitsee Hyvinkään pohjoispuo-
lella, suosittelemme kuitenkin ajamaan 
Hämeenlinnantietä (valtatie 3, E12) ja 
nousemaan liittymästä 17 (Hyvinkää P Sa-
hanmäki) ja jatkamaan tietä 143 Hyvinkään 
suuntaan. Siitä käännytään oikealle Itäiselle 
kehätielle 290 ja edelleen oikealle Ilmailu-
tielle, josta on opastus.  Matka voi olla muu-
taman kilometrin pidempi, mutta vältytte 
ajamasta keskustan läpi.
Saapuminen näyttelyyn

Näyttelyalue aukeaa klo 8.30. Koirien tulee 
saapua näyttelypaikalle noin tuntia ennen 
arvioitua arvosteluaikaa, kuitenkin viimeis-
tään klo 12.00. Rokotustodistusten tarkas-
tus suoritetaan pistokokein. 
Näyttelyyn osallistujalla on vastuu saapua 
ajoissa näyttelypaikalle. Tuomarit arvoste-
levat keskimäärin 15–20 koiraa tunnissa, 

osa mahdollisesti nopeammin. Arvostelus-
ta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan 
laatuarvostelun.
Hinnasto ja luettelo

Ei pääsymaksua.
Pysäköinti 5 €
Maksun voi suorittaa käteisellä saapuessa 
tai MobilePayllä numeroon 33957

Mobiililuettelo 2,99 €
Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluet-
telon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava 
mobiilisovellus. Sovellus on ladattavissa 
App Store- ja Google Play -sovelluskau-
poista ilmaiseksi nimellä Showlink-mobiili. 
Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluk-
sessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa 
sovelluksen kautta näyttelyä edeltävällä 
viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän 
aamuna kello 6.00.
Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa. 
Palkinnot

Palkintoesineet ovat noudettavissa näytte-
lyn palkintoteltasta näyttelyn ajan esittä-
mällä arvostelulomake.  Palkintoja ei lähe-
tetä postitse.
Muuta

Paikalla on telttakahvila ja grillimakkaraa ja 
koiranruokamyyjä.
Lähin eläinlääkäri Eläinlääkäriasema Ani-
mus. Osoite: Oikokuja 2, 05800 Hyvinkää
Aukioloajat: lauantai 9–14
Puh.: 019 414940
Lentokentällä saa liikkua vain näyttelylle 
varatulla alueella. Tätä määräystä on eh-
dottomasti noudatettava! Pääkiitoradalla 
on lentotoimintaa näyttelyn aikana.



Pelastustiet on jätettävä tyhjäksi ja telttoja 
saa pystyttää vain niille varatulle alueille.
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näyt-
teilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suo-
men Kennelliiton voimassa olevia näytte-
lysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä 
rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät Ken-
nelliiton kotisivuilta.
Tuomarinmuutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään 
tuomarinmuutoksia, jotka on merkitty 
aikatauluun *-merkillä. Mikäli haluat pe-
ruuttaa koirasi osallistumisen näyttelyyn 
tuomarinmuutoksen vuoksi, ilmoita siitä 
kirjallisesti viimeistään 1.9.2022 päivätyllä 
kirjeellä (postileima) näyttelytoimikunnan 
rahastonhoitajalle osoitteella: Anne Sini-
salo, Ulvilantie 11c B 23, 00350 Helsinki 
tai anne_sinisalo@msn.com.  Liitä mukaan 
koiran numerolappu sekä tilinumero, jolle 
rahat palautetaan. 
Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 

Showlink Oy (arkisin klo 11–17) puh. (09) 
887 30 320 e-mail:
info@showlink.fi 
Muut tiedustelut ja tiedustelut näyttely-
päivänä

Ennen näyttelyä: 0400 260 020. (iltaisin)
mia.peltoniemi@kenneltirlittan.com
Näyttelypäivänä: Hanne Ahola 040 7614365
Anne Sinisalo 050 3093 952
Rokotusmääräykset

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennel-
liiton hallituksen hyväksymiä rokotusmää-
räyksiä. Tarkastamme näyttelyyn tultaessa 
rokotukset pistokokein. Mikäli koira hylä-
tään puuttuvien rokotusten vuoksi, ilmoit-
tautumismaksua ei suoriteta takaisin.
Koiralla tulee olla rokotustodistus, johon on 
merkitty rokotteen viimeinen voimassaolo-
päivä, koiran tunnistetiedot ja edelliset roko-
tukset. Koiran rokotustodistuksen tai -passin 
lisäksi myös Kennelliiton Omakoira-mobiili-
sovellus toimii virallisena rokotustodistukse-
na kotimaisissa koiranäyttelyissä ja -kokeissa. 
Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, 
tulee koiralla olla voimassa seuraavat roko-
tukset:
Penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttu-
va 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. ro-
kotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.  
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee ro-
kotus kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 
vrk ennen tapahtumaa (kolmen viikon varo-
aika). Koira saa osallistua seuraavana päivänä 
varoajan päättymisen jälkeen eli 22. päivä ro-
kotuksesta.
Koirien tartuntatauteihin liittyviä määrä-
yksiä

Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvo-
virusripuliin, tarttuvaan maksatulehduk-
seen, kennelyskään tms. hengitystie- tai 
mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei 
saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se 
on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. 
Sama rajoitus koskee myös saman talou-
den oireettomia koiria. Loistartunnat on 
asianmukaisesti hoidettava ennen kuin 
koira voi olla läsnä tapahtumassa. 
Suomen lain vastaisesti typistetyt koirat ei-
vät 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. 
Tunnistusmerkintä

Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennellii-
ton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kil-
pailuissa. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa 
tunnistusmerkinnän. Mikäli koiralla on siru, 
jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnis-
ta, on koiran omistajalla oltava mukanaan 
lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy luke-
maan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota 
ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän 
sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtu-
masta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton 
mikrosiru estää koiran osallistumisen ta-
pahtumaan.



Arvioitu arvosteluaikataulu
* = tuomarinmuutos
Näyttelyn koiramäärä ..............................  649

KEHÄ 1  

Jarmo Hilpinen............................. 85 

coton de tuléar ........................................... 12 10.00
ranskanbulldoggi ...................................... 22 
kiinanharjakoira ......................................... 16 12.00
löwchen ...........................................................4 
dogo argentino .............................................2 
englanninbulldoggi.................................. 10 
entlebuchinpaimenkoira ...........................2 
kanariandoggi ...............................................2 
leonberginkoira ......................................... 10 
tiibetinmastiffi   ...............................................5 

KEHÄ 2  

Birgit Bischoff , Saksa ................. 100 

kääpiösnautseri, musta-hopea ............. 10 09.30
kääpiösnautseri, pippuri & suola .......... 15 
kääpiöpinseri .............................................. 24 
pinseri ..............................................................9 12.15
dobermanni ................................................ 13 
snautseri, pippuri & suola ....................... 11 
suursnautseri, musta ................................ 10 
suursnautseri, pippuri & suola .................2 
cane corso.......................................................6 

KEHÄ 3  

Sabina Chiesa-Folbrecht, Bulgaria 75 

bolognese .......................................................1 10.00
* villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va (pennut) 1 
* villakoira, kääpiö, mu/ru/va (pennut) .1 
* tiibetinterrieri .......................................... 20 
chihuahua, lyhytkarvainen ..................... 15 
japanese chin.................................................1 12.15
mopsi ...............................................................9 
venäjäntoy, lyhytkarvainen .......................3 
venäjäntoy, pitkäkarvainen .......................1 
* tiibetinspanieli ........................................ 14 
* lhasa apso ....................................................8 
* markiesje ......................................................1 

KEHÄ 4  

Adamo Cennini, Italia ................ 100 

villakoirien mittaus ........................................  09.30
villakoira, iso, mu/ru/va ..............................9 
villakoira, iso, ha/ap/pu ........................... 12 
villakoira, keskikokoinen, mu/ru/va (ei pennut) 
15 .........................................................................
villakoira, keskikokoinen, ha/ap/pu .... 18 11.30
villakoira, kääpiö, mu/ru/va (ei pennut) 20 
villakoira, kääpiö, ha/ap/pu ................... 17 
villakoira, toy ..................................................9 

KEHÄ 5  

Marianne Holm Larnemaa .......... 74 

newfoundlandinkoira .............................. 11 10.00
berninpaimenkoira ......................................5 
bullmastiffi  ......................................................3 
bokseri .............................................................2 
estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen ...1 
landseer ...........................................................4 
mastiffi   .............................................................1 
pyreneittenkoira ...........................................6 
pyreneittenmastiffi   ......................................2 12.00
venäjänmustaterrieri ...................................2 
* hovawart ................................................... 24 
shar pei ............................................................3 
broholminkoira .............................................4 
* tanskalais-ruotsalainen pihakoira ........6 

KEHÄ 6  

Svante Frisk, Ruotsi ..................... 82 

chihuahua, pitkäkarvainen .................... 17 10.00
venäjänbolonka ............................................7 
#kääpiösnautseri, musta ......................... 18 11.15
#kääpiösnautseri, valkoinen .....................1 
griff on belge ..................................................1 
griff on bruxellois ..........................................5 
petit brabancon ............................................5 
prahanrottakoira ..........................................1 
kromfohrländer .............................................1 
rottweiler ..................................................... 15 
keskiaasiankoira ............................................1 
bernhardinkoira, lyhytkarvainen .............6 
bernhardinkoira, pitkäkarvainen.............4 



KEHÄ 7  

Unto Timonen .............................. 68 

havannankoira ........................................... 19 10.00
bichon frisé.................................................. 13 
papillon ...........................................................8 11.45
phalène ............................................................1 
tanskandoggi, kel/ti ................................. 15 
tanskandoggi, sininen ................................2 
tanskandoggi, musta ja harlekiini ........ 10 

KEHÄ 8  

Sara Nordin, Ruotsi ...................... 68 

cavalier kingcharlesinspanieli ............... 40 10.00
- pennut ...........................................................3 
- urokset ....................................................... 13 
- nartut  ......................................................... 24 
bostoninterrieri .............................................3 12.15
kiinanpalatsikoira, pekingeesi ..................5 
kingcharlesinspanieli ..................................5 
shih tzu ......................................................... 12 
* maltankoira .................................................3 

Loppukilpailut

Loppukilpailut pyritään aloittamaan noin 
klo 15.30.
FCI 2 ..........................Sabina Chiesa-Folbrecht
FCI 9 ...................................................Sara Nordin
Paras juniori ...............................Unto Timonen
Paras veteraani .......................Jarmo Hilpinen
Paras kasvattajaryhmä .........Jarmo Hilpinen
Best in Show ...................................Svante Frisk


